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Este volume dos anais do VII Colóquio Nacio-

nal do Núcleo de Estudos em Espaço e Repre-

sentações, a ser realizado em Diamantina de 

15 a 19 de outubro de 2018, foi preparado 

para reunir todos os trabalhos aprovados pa-

ra apresentação no evento em um único ar-

quivo. 

Agora você poderá baixar os anais em PDF 

com todos os resumos dos trabalhos. Os 

anais estão organizados por Setores Temáti-

cos e dentro de cada setor existe a indicação 

do modo de apresentação (Oral e Pôster). 

Desejamos a todos uma boa leitura!  
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15/10/18 | Segunda-feira 

 

14:00 às 18:00 | Credenciamento 

 

14:00 | Reunião dos membros no NEER 

 

18:00 | Café de Boas Vindas 

 

19:00 | Cerimônia de Abertura 

 

19:30 | Sessão de Homenagens 

 

19:45 | Conferência de abertura: Kant e o pensamen-

to geográfico: uma conexão duradoura 

Conferencista: Oswaldo Bueno Amorim Filho (PUC 

Minas) 

Moderador: Nelson Rego (UFRGS) 

 

16/10/18 | Terça-feira 

 

09:00 às 12:00 | Mesa redonda: Crisálida. Bases epis-

temológicas clássicas. Balanço e síntese 

Eduardo Marandola, UNICAMP (Heidegger) 

Ângelo Serpa, UFBA (Lefebvre) 

Sylvio Fausto Gil, UFPR (Cassirer) 

Moderador: Roberto Filizola, UFPR 

 

13:30 às 15:30 | Reunião dos Setores de Trabalho 

 

Setor 1: Representações do espaço e ensino 

Responsáveis: Amélia Regina Aguiar Batista; Nelson 

Rego, Jorn Seemann e Roberto Filizola 

 

Setor 3: Mundos da religião e religiões no mundo 

Responsáveis: Christian Dennys Monteiro de Olivei-

ra; Dario de Araújo Lima; Sylvio Fausto Gil Filho 

 

Setor 5: Populações tradicionais 

Responsáveis: Fátima Rodrigues; Icléia Albuquerque 

de Vargas; Josué da Costa Silva; Maria Geralda de 

Almeida; Roosevelt José Santos 

 

Setor 7: Gestão espacial: horizontalidades e/ou verticali-

dades? 

Responsáveis: Gilmar Mascarenhas ; Oswaldo Bueno 

Amorim Filho; Jânio Roque Barros 

 

Setor 9: Saberes e Sabores 

Responsáveis: José Antônio de Deus; Virgínia Palhares 

 

15:30 às 16:30 | Lançamento de Livros 

 

Título: Horizontes Fluviais 

Autores: Alessandro Borsagli e Rodrigo Guedes Braz Fer-

reira 

Editora: Clube de Autores 

 

Título: Mapas Mentais: Dialogismo e Representações 

Autora: Salete Kozel 

Editora: Appris 

 

Título: Territórios de Tradições e de Festas 

Autora: Maria Geralda de Almeida (Organizador) 

Editora: UFPR 

 

Título: Geografia cultural: um modo de ver… 

Autora: Maria Geralda de Almeida (Organizador) 

Editora: Cegraf UFG 

 

15:30 às 16:30 |Merenda 

 

16:30 às 18:30 | Reunião dos Setores de Trabalho 

 

Setor 2: Linguagens, imagens e ritmos 

Responsáveis: Jean Carlos Rodrigues; Marcos Torres; 

Salete Kozel Teixeira 

 

Setor 4: Corpo, gênero e sexualidades 

Responsáveis: Benhur Pinós da Costa; Joseli Maria Silva; 

Maria das Gracas Silva Nascimento Silva 

 

Setor 6: A tensão fabricação-autenticidade 

Responsável: Álvaro Luiz Heidrich; Cláudia Luisa Zeferino 
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Setor 8: Representações da cidade e do urbano 

Responsáveis: Angelo Szaniecki Perret Serpa; Sônia Regi-

na Romancini 

 

20:00 | Visita Guiada—Centro Histórico de Diamantina/

MG 

 

 

17/10/18 | Quarta-feira 

 

09:00 às 12:00 | Mesa redonda: Borboleta. Potências e 

perspectivas epistemológicas (teóricas e metodológicas) 

Letícia de Pádua, UFVJM (Tuan) 

José Antônio de Deus,  UFMG (Cosgrove) 

Salete Kozel, UFPR (Andreotti) 

Virginia Palhares, UFMG (Pocock) 

Moderador: Christian Dennys Monteiro De Oliveira, UFC 

 

13:30 às 15:30 | Reunião dos Setores de Trabalho 

 

Setor 1: Representações do espaço e ensino 

Responsáveis: Amélia Regina Aguiar Batista; Nelson Re-

go, Jorn Seemann e Roberto Filizola 

 

Setor 3: Mundos da religião e religiões no mundo 

Responsáveis: Christian Dennys Monteiro de Oliveira; 

Dario de Araújo Lima; Sylvio Fausto Gil Filho 

Setor 5: Populações tradicionais 

Responsáveis: Fátima Rodrigues; Icléia Albuquerque de 

Vargas; Josué da Costa Silva; Maria Geralda de Almeida; 

Roosevelt José Santos 

 

Setor 7: Gestão espacial: horizontalidades e/ou verticali-

dades? 

Responsáveis: Gilmar Mascarenhas ; Oswaldo Bueno 

Amorim Filho; Jânio Roque Barros 

 

Setor 9: Saberes e Sabores 

Responsáveis: José Antônio de Deus; Virgínia Palhares 

 

15:30 às 16:00 | Merenda 

 

16:00 às 18:00 | Reunião dos Setores de Trabalho 

 

Setor 2: Linguagens, imagens e ritmos 

Responsáveis: Jean Carlos Rodrigues; Marcos Torres; 

Salete Kozel Teixeira 

 

Setor 4: Corpo, gênero e sexualidades 

Responsáveis: Benhur Pinós da Costa; Joseli Maria Silva; 

Maria das Gracas Silva Nascimento Silva 

 

Setor 6: A tensão fabricação-autenticidade 

Responsável: Álvaro Luiz Heidrich; Cláudia Luisa Zeferino 

Pires 

 

Setor 8: Representações da cidade e do urbano 

Responsáveis: Ângelo Szaniecki Perret Serpa; Sônia Regi-

na Romancini 

 

18/10/18 | Quinta-Feira 

 

09:00 às 10:30 | Sessão de pôsteres 

 

10:30 às 12:00 | Sessão fílmica: “Ouço Passos no Passadi-

ço” | Direção: Isabella Brandão e Leandro Wenceslau 

 

16:30 às 17:00 | Conferência de encerramento: A Geogra-

fia, os geógrafos e a questão do corpo: uma metamorfose 

Conferencista: Francine Barthe-Deloizy (Paris 4-

Sorbonne) 

Moderador: Ângelo Serpa (UFBA) 

 

16:30 às 17:00 | Merenda 

 

17:00 às 18:30| Roda de conversas e encerramento: li-

ções, temas, tendências e perspectivas 

 

19/10/18 | Sexta-Feira 

 

08:00 às 18:30 | Itinerário Cultural: Diamantina-Belo Ho-

rizonte 

 

 



 

 

O grupo tem por finalidade debater critica-

mente as apresentações relativas a métodos 

e práticas de ensino de Geografia na perspec-

tiva cultural, no âmbito da educação formal e 

não formal, abarcando as esferas do público e 

do privado. Situa, ainda, as relações comple-

xas e conflituosas entre a Escola e a Universi-

dade, ou seja, propõe-se a avaliar os encon-

tros e desencontros decorrentes das trocas 

estabelecidas historicamente entre Geografia 

Escolar e Geografia Universitária, contem-

plando a um só tempo teoria e prática em 

pesquisa educacional, saber escolar e saber 

acadêmico, e as espacialidades e territoriali-

dades delas advindas. 

Setor 1 

Representações  

do espaço e ensino  
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Introdução 

 Umas das muitas formas da geografia “ler” o mundo, é através da paisagem. A medida que as suas ferra-

mentas de leitura foram evoluindo no mundo pós-moderno, potencializou-se a percepção de um olhar mais 

atento ao espaço urbano e a cidade, sobretudo a dinâmica da paisagem urbana e suas relações sociais. Nesta 

relação, a geografia escolar vem exercendo um importante papel de comprometimento social com a produção 

da condição humana, associando a realidade do aluno com o conteúdo, tal como, rejuvenescendo a importância 

da atividade docente como facilitadora de construção e questionamento do conhecimento.  Esta pesquisa pre-

tende discutir os conceitos referentes a representação visual das paisagens urbanas e seu cotidiano imposto, 

principalmente dos processos cognitivos referentes ao desenvolvimento do imaginário geográfico do espaço 

local e global, sob uma perspectiva que relaciona as mídias e as novas tecnologias com os processos metodológi-

cos de ensino.  Para isso, propõe-se uma metodologia para o ensino e discussão da temática da urbanização e 

do espaço urbano, a partir da análise visual de paisagens de várias localidades, tanto por meio de fotografias, 

quanto por meio de outras mídias, discutindo as vivências, percepções, cotidianos e experiências dos alunos, 

para assim, promover um ensino democrático e uma maior reflexão quanto à sua realidade local e a do outro. 

Problematização 

 A elaboração desta proposição metodológica foi idealizada a partir da problematização dos métodos de 

aprendizagem utilizados para abordar a temática da urbanização, tal como de qual forma tratar a questão relaci-

onada a sua escala de abrangência (local, regional ou internacional) e seus temas relevantes como a organização 

social, urbanização, cultural, ocupacional e todos os outros produtos resultantes da transformação do espaço, 

sobretudo a partir da análise da paisagem urbana. Mantém-se como principal recurso presente desta pesquisa, 

a interação dos conteúdos e as experiências dos alunos dentro da cidade. Logo, essa proposta visa potencializar 

e incitar todo o pré-conhecimento dos vários lugares e paisagens que o educando já possui, a partir de formas 

de assimilação tanto formais; como o próprio espaço da escola no ensino de outros conteúdos (geografia física, 

cultural, instrumental, etc), como de assimilações informais através de filmes, programas de TV, músicas, jogos, 

grafite, etc, aproveintando-se assim um “imaginário geográfico”, rico em pré-conceitos das representações visu-

ais da paisagem. Diante disso, o conceito de paisagem geográfica vem sendo muito trabalhado nas últimas déca-

das, principalmente relacionadas ao espaço de vivência e os aspectos cognitivos associados as suas representa-

ções. 

 De acordo com Santos, a importância do estudo regional se dá na análise das diferentes formas que um 

mesmo modo de produção se reproduz em várias regiões do mundo. Santos (2009) analisa que a cada salto do 

meio técnico-científico, a Geografia se renova. E é esse meio técnico que permite uma integração cada vez mais 

sólida entre os diferentes espaços e que possibilita um deslocamento global em questão de algumas horas, e 

que faz com que possamos nos comunicar com diversas partes do globo via Internet. Cria também a possibilida-

de de circulação e a compreensão das várias formas de identidade cultural no mundo, auxiliando também na 

interpretação de fenômenos físicos e humanos. Nesse âmbito, o avanço sistemático da ciência e da tecnologia 

transforma a sociedade e suas relações, bem como as formas de pensar e agir dos indivíduos dessa sociedade e 

dos seus lugares. Santos (2013, p.117) classificará isso como a: “interdependência da ciência e da técnica em 

Ensino e Imaginário Geográfico: A Percepção do Cotidiano e da Pai-

sagem e as Muitas Faces do Urbano 
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todos os aspectos da vida social, situação que se verifica em todas as partes do mundo e em todos os países”.  

 Para Callai (2000), a aproximação dos conteúdos de caráter geográfico na realidade do aluno torna-se impres-

cindível para o entendimento do outro, para isso se faz necessário o estudo da escala geográfica. Ensinar geografia 

sem propor uma integração dos conteúdos regionais/locais com conteúdos de outras regiões de diferentes análises 

e conjunturas sócio-espaciais, compromete a compreensão e construção do espaço por parte dos alunos, de concei-

tos, comparações e habilidades geográficas.  Os alunos constroem o seu conhecimento a partir do que vivenciam na 

sociedade em que estão inseridos, logo utilizar a escala como ferramenta no ensino da Geografia - aonde deparamos 

com tantas temáticas que abordam escalas geográficas diferentes, como: clima, vegetação, urbanização, resíduos, 

etc – praticando perspectivas do global para o local, ou seja, entender um fenômeno em uma perspectiva macro 

para micro, acompanhando a vivência do estudante, faz com que os conteúdos adquiram mais significado e impor-

tância no processo de absorção do conhecimento, assim como também na compreensão da dinâmica dos outros 

lugares, da qual os alunos tem contato por meio das tecnologias.  

 Desta forma, entender a escala geográfica permite a alternativa de estudar um conhecimento mais próximo 

do real, facilitando a compreensão da diversidade do mundo e da maneira que ocorrem seus fenômenos. Captar 

esses vários “reais” traz à tona a importância de debater e aprender o lugar, pois ao passo que o mundo é global, as 

experiências, representações e relações sociais de cada pessoa acontecem em lugares diferentes, complementa o 

PCN (1997, p.19) “O lugar deixou de ser simplesmente o espaço em que ocorrem interações entre o homem e a na-

tureza para incorporar as representações simbólicas que constroem juntamente com a materialidade dos lugares, e 

com as quais também interagem.”  Corrêa (1995) concluirá que o conceito de lugar é construído através de referên-

cias de subjetividade, de sentimentos, de simbolismos, elaborados a partir da história das pessoas que nele vivem, 

da forma como se apropriam da natureza no processo de trabalho e como o usufruem, pois é através do lugar que 

se inicia a compreensão do conceito de espaço geográfico, através dessas várias “memórias de lugares”. A particula-

ridade dos lugares se interligam de forma seletiva de acordo com os interesses locais, nacionais e/ou mundiais. O 

espaço concretiza as relações, tornando-se fundamental estudar o local” (CASTROGIOVANNI, 2003, p. 131). Cria-se 

então um imaginário geográfico, na qual nele se armazenam todos as memórias das representações visuais de várias 

experiências do homem em diferentes espaços, a partir da percepção da paisagem. Para Castro (2000), a mediação 

simbólica da representação da natureza sempre esteve presente no imaginário social da humanidade, a partir do 

imaginário geográfico que engloba as diversas visões de mundo e suas mais variadas formas de representação da 

paisagem.  

 Compreende-se que grande partes dos alunos hoje em dia estão “conectados” a várias mídias, de tal forma 

que elas se colocam como um importante agente nos processos de armazenamento dessas memórias nos seus pro-

cessos simbolização e identidade cultural, sejam por meio de filmes, músicas, livros, quadrinhos, jogos digitais, pro-

gramas de tv, documentários, etc.   Essa forma de compreensão do espaço geográfico permite que se avance na 

construção do conhecimento do mundo, de modo progressivo, numa escala do mais próximo e concreto (o lugar) ao 

mais distante e mais difuso (o global), respeitando as peculiaridades cognitivas do aluno e o seu tempo mental de 

compreensão de espaço. A utilização de fotografias como recurso didático é especial para a análise geográfica, aju-

dando a desenvolver no aluno a capacidade de analisar o espaço geográfico de uma forma diferenciada e prática, 

pois dá a este aluno a oportunidade de visualizar aquilo que imaginou, desenvolvendo a sua capacidade crítica e in-

terpretativa, através das imagens que expressam as paisagens.  

Metodologia 

 Para melhor construção do conhecimento dos fenômenos geográficos, a metodologia desta pesquisa foi reali-

zada em sala de aula e em laboratórios, com duração prevista de 4 aulas (teórica, práticas e debates), utilizando co-

mo foco central, fotografias e outras mídias áudio visuais como documentários, músicas e filmes para a melhor visu-

alização de fenômenos da transformação do espaço, a partir da interação e correlação do espaço urbano de Curitiba 

(fotografias) e de outras cidades do mundo (outras mídias). Para tal, o objetivo da elaboração de um plano de aula é 

possibilitar o planejamento de atividades que associem a relação da teoria e da prática, desde a escolha do conteú-



 

 

do, a definição dos objetivos de ensino, a escolha da metodologia, até a forma de avaliação. Visto que uma única 

aula de 50 minutos não é o suficiente para o desenvolvimento completo desta proposta metodológica, considerou-

se uma sequência de aulas. Assim, o “[...] peso e a duração de cada momento obviamente irá variar de acordo com 

as situações específicas em que se desenvolve a prática pedagógica” (SAVIANI, 1992, p. 84).  

Resultados 

 Para o objetivo desta pesquisa, que foi apresentar e problematizar o conceito de paisagem a partir de uma 

proposta metodológica de ensino da paisagem urbana utilizando a temática da urbanização, a mesma demonstrou-

se muito positiva como forma metodológica de compreensão do conteúdo e do cotidiano, pois possibilitou aos alu-

nos uma nova forma de compreensão do espaço, a fim de criar um olhar autônomo e crítico da paisagem urbana, 

sua dinâmica e conexões. Procurou-se trabalhar criativamente com diferentes ferramentas de ensino, símbolos, sig-

nificados, imagens e representações, tendo como maior aspecto positivo a possiblidade dos alunos utilizarem seus 

próprios conhecimentos prévios sobre a paisagem urbana como conteúdo, adquiridos através das suas experiências 

de vida, formas de comunicação e produção social, criando uma percepção crítica e comparativa, tanto do espaço 

em que vivem, quanto de espaços de outras regiões, incentivando assim uma análise do espaço global e uma refle-

xão humana do outro. Outra possibilidade visionada é a abertura para novas práticas relacionadas a espacialização 

da percepção afim de se obter diferentes produtos metodológicos de ensino-aprendizagem como mapas mentais, 

croquis, jogos, fluxogramas, desenhos, filmagens, músicas dentre tantos outros. 

 Contudo, reconhece-se que há muitas limitações e críticas a serem analisadas ao presente trabalho, entre elas 

esta a disponibilidade do tempo para a preparação das aulas e levantamentos dos conteúdos, o comprometimento 

do professor e dos alunos, e a disponibilidade dos recursos tecnológicos. Entende-se que ha muitos conhecimentos 

que não são levados em conta na cartilha escolar, portanto, é justa a colocação de que mais debates devem ser de-

fendidos quanto o maior emprego do cotidiano e das experiências dos alunos dentro da escola, da problematização 

do outro e principalmente dos conteúdos que são abordados. Nesse sentido, a análise e a percepção da paisagem 

são de suma importância para que o professor desperte a consciência do mundo, e faça de seu processo educativo 

uma ferramenta para que seus alunos se tornem cidadãos mais conscientes, participativos, questionadores e prota-

gonistas na construção da paisagem, empreendendo esforços na direção da pluralidade do conhecimento.  
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Carolina Rehling Gonçalo 

 

Resumo: 

 Este trabalho faz parte de uma pesquisa de tese em construção, onde utilizamos a literatura urbana de 

Jorge Amado, como objeto de pesquisa da Geografia. Assim, através da literatura amadiana, problematizamos 

os conceitos e temas trabalhados pela Geografia, entre eles território, lugar, patrimônio, entre outros, numa 

perspectiva de educação não formal, com base na proposta de uma Geografia Educadora. Desta forma selecio-

namos as obras do escritor baiano que se passam em Salvador, obras essas de diferentes gêneros, mas que for-

mam uma única narrativa que contempla o espaço vivido da capital baiana, através dos seus personagens. Com 

o intuito de criar uma forma de trabalho envolvendo a literatura a partir de conceitos geográficos, capaz de 

mostrar como é possível aprender geografia, desenvolvemos essa proposta com a intenção de compreender os 

conflitos e relações existentes no espaço, numa perspectiva emancipatória de formação para a autonomia.  

Palavras-chave: Geografia, Literatura, Geografia Educadora.  

Introdução:  

 Partindo de uma abordagem cultural, fundamentada em Paul Claval (2014) e em Haesbaert (2011) utiliza-

mos a literatura como objeto de pesquisa deste trabalho, onde através dela podemos conhecer e perceber di-

versos aspectos das problemáticas que envolvem o espaço geográfico, como suas relações que geram territó-

rios, os significados e emoções que constituem lugares, bem como as diferentes formas com que o patrimônio 

de um determinado lugar é reconhecido, mantido e entendido.  

 A literatura aqui escolhida trata-se da obra soteropolitana de Jorge Amado, escritor baiano que se dedi-

cou principalmente a escrever sobre a vida em Salvador e sobre o ciclo do cacau na Bahia. Neste estudo realiza-

mos um recorte temático considerando então as obras que se passam na capital baiana, incluindo diferentes 

gêneros como romances, um guia, um livro de memórias, contos e uma novela. Embora sejam gêneros distin-

tos, estas obras compõem em seu conjunto uma única narrativa, ou seja, a vida em Salvador com seus grupos 

de personagens que podem ser trabalhadores do porto, meninos de rua, prostitutas, operários, sindicalistas, 

artistas, mães-de-santo, entre outros.  

 Propomos uma forma de leitura e trabalho realizado pela Geografia que começa com a leitura das obras 

selecionadas numa perspectiva geográfica, ou seja, traduzida aqui pelo buscar através de trechos das obras a 

identificação dos conceitos e temas que são pensados e debatidos na Geografia, assim, no que diz respeito aos 

livros de Amado: O país do carnaval (1931), Suor (1934), Jubiabá (1935), Mar Morto (1936), Capitães da Areia 

(1937), Bahia de todos-os-santos (1945), O Compadre de Ogum (1964), Dona Flor e seus dois maridos (1966), 

Tenda dos Milagres (1969) e O Sumiço da Santa (1988).  

 A partir da leitura realizada, percebeu-se com predominância trechos em que os conceitos de espaço, 

lugar, território e patrimônio podem ser facilmente identificados em todas as características que a literatura 

acadêmica propõe, ou seja, podemos tomar como um exemplo o conceito de lugar desenvolvido por Tuan 

(2013), onde é desenvolvido com base na experiência dos sentidos envolvendo sentimentos e entendimento, 

num processo que considera o corpo, a cultura, a história e as relações sociais.  

 Fundamentalmente as emoções e o sentido formam o cerne do conceito de lugar e pensando nessa cons-

tituição percebemos diversos lugares na literatura amadiana, lugares estes dotados de relações simbólicas para 
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os personagens como lugares de trabalho, como o Mercado da cidade e o cais do porto, os lugares de festas e de 

lazer, o lugar de moradia dos meninos que vivem nas ruas de Salvador, como o trapiche e um casarão abandonado 

na antiga zona do cais, entre muitos outros.  

 Desta forma, percebemos com ênfase este e os já citados conceitos que são trabalhados pela Geografia, e a 

partir deles propõem uma metodologia de trabalho com a literatura que considere a leitura capaz de revelar os con-

ceitos geradores e a partir destes, o desenvolvimento do trabalho que procure primeiramente a compreensão do 

meio em que a narrativa se dá, mas pela perspectiva dos sujeitos, ou seja, destes grupos de personagens identifica-

dos. Assim, a partir desta perspectiva buscar-se-á o conhecimento e a compreensão deste meio.  

 Em seguida, propõe-se a leitura profunda das obras ou da obra em questão, a fim de buscar os sentidos diver-

sos presentes na narrativa, inclusive nas entrelinhas, neste momento é importante considerar também demais docu-

mentos acerca do autor, período em que a obra foi escrita e conflitos existentes. Tudo isso para que consigamos a 

compreensão mais profunda e complexa possível da obra analisada.  

 Por fim, propomos pensar na dialética que envolve as discussões e temas presentes na narrativa, ou seja, trata

-se de pensar as contrariedades existentes nos temas, como percebemos nas obras analisadas envolvendo a identi-

dade baiana, conhecida por alguns como baianidade. Ao pensarmos no trabalho da Geografia com a literatura se-

guindo estes procedimentos percebemos que a análise resulta num estudo complexo das obras contemplando di-

versos problemas pensados e problematizados pela Geografia.  

 Desta forma, através da perspectiva geográfica e da concepção de uma Geografia Educadora capaz de propor 

que se é possível aprender Geografia pela literatura considerando estas etapas de pesquisa. Tudo isso abre diversas 

possibilidades, tanto no que diz respeito a forma como a Geografia pensa o trabalho com a literatura, um objeto ain-

da novo se comparado aos diferentes objetos trabalhados pelas grandes áreas da Geografia. Bem como, no que diz 

respeito ao que se dedica de fato a pensar este estudo, voltado ao ensino não formal da Geografia Educadora, pen-

sada por Rego (2006), mas que está relacionada ao ensino da Geografia, uma vez que ambos se relacionam entre si.  

 Acreditamos que esta forma de trabalho é capaz de gerar discussões que envolvam o espaço geográfico em 

toda sua complexidade, proporcionando ao sujeito envolvido uma aprendizagem emancipadora ao problematizar os 

conflitos existentes e os problemas sociais que surgem e explicitam-se nas obras trabalhadas como problemas de 

moradia, de saúde pública, exploração do trabalho, intolerância religiosa, entre muitos outros.  

 A literatura é tratada aqui como objeto social capaz de legitimar algo, dando existência ao que outrora ficaria 

no inomeado, ou seja, podemos pensar num exemplo prático como a inclusão da Rampa do Mercado, antiga rampa 

existente no mercado de Salvador onde os saveiros descarregavam frutas, peixes e demais mercadorias que abaste-

ciam a cidade. Com a destruição desta rampa e deste primeiro mercado pelo poder público, ao incluir numa narrati-

va sua existência e importância para o povo que a utilizava estabelecendo assim relações com o lugar, o escritor 

imortaliza algo que o poder público em algum momento desconsiderou importante e que através dessa literatura 

podemos problematizar a noção de patrimônio, de lugar e de espaço numa perspectiva formadora crítica diante da 

sociedade que temos. Daí a importância e potencial que percebemos ao trabalharmos com a literatura na Geografia.  
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Introdução 

 Este resumo apresenta, a partir de diálogos e práticas de educação geográfica com a comunidade quilom-

bola dos Alpes em Porto Alegre, experiências em educação quilombola e antirracista, em suas cosmologias e 

espacialidades. Esta proposta está articulada com as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008 que estabelecem a 

implementação do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena nos currículos da educação básica 

juntamente com a resolução de nº 8 de 20/11/2012 que define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educa-

ção Escolar Quilombola na Educação Básica. A primeira etapa da pesquisa resultou no mapa Pelas Trilhas do 

Quilombo dos Alpes e, a segunda, constitui-se no processo de construção política de uma educação quilombola 

promovida pela troca de saberes (academia/comunidade quilombola) pautada pela educação geográfica e pela 

análise das espacialidades produzidas pela memória coletiva, línguas reminiscentes presentes na religiosidade, 

marcos civilizatórios, acervos e repertórios orais e demais elementos que conformam o patrimônio cultural das 

comunidades quilombolas de todo o país. 

Problematização 

 Pensando sobre a diversidade, diferenças e desigualdades sócio-econômicas e políticas juntamente com a 

invisibilização cultural do povo negro de nosso país é que desenvolvemos as atividades de pesquisa, ensino e 

extensão na centenária comunidade do Quilombo dos Alpes, localizada no bairro Glória, em Porto Alegre/RS. 

 A comunidade do Quilombo dos Alpes, tem sua identidade e territorialidade marcada pela ancestralidade, 

sua própria história é o grande patrimônio de existência, de lutas e resistências da comunidade em Porto Alegre. 

Originada pela vinda de Dona Edwirges Francisca Garcia da Silva, que chegou no começo do século XX, buscou 

neste espaço a liberdade e lutou para nele criar seus filhos e descendentes. O Quilombo foi reconhecido em 

2005 pela Fundação Cultural Palmares, e enfrenta o desafio de transformar a terra em um lugar de moradia se-

gura e geração de trabalho e renda para os moradores, assegurando formação digna para as crianças e adoles-

centes da comunidade. 

 Tendo em vista a necessidade de afirmação e reconhecimento territorial para o desenvolvimento de prá-

ticas inclusivas da cosmologia quilombola no espaço urbano, foi elaborado o mapa Pelas Trilhas do Quilombo 

dos Alpes, através do mapeamento co-participativo, que viabilizam práticas de educação quilombola através de 

trabalhos de campo guiados pelos quilombolas, orientando vivências que auxiliam na formação pedagógica de 

alunos e professores e público em geral, em relação às leis 10.639/03 e 11.645/08, assim como também eviden-

ciam os ensinamentos e desafios de um espaço de resistência política e cultural, tal qual são e foram os Quilom-

bos, tecendo assim territórios de esperança. 

Cosmologias da Terra e Educação Geográfica no  

Quilombo dos Alpes/Porto Alegre-RS 
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Metodologia 

 Para este trabalho utiliza-se metodologias participativas da pesquisa-ação. E através de percepções, observa-

ção participante, e apreensões da práxis cotidiana da comunidade, busca-se a relação entre teoria e prática, visando 

à melhoria da situação de realidades concretas, no campo social, cultural, político, e educativo da comunidade. Pos-

sibilita aos sujeitos um processo de conviver criticamente na articulação de discursos instituídos e ação, oportunizan-

do a revisão de teorias que não mais se justificam e práticas que já não criam mais sentidos (BARBIER, 2003). Assim 

desenvolveu-se o programa de educação geográfica quilombola Pelas Trilhas do Quilombo dos Alpes , realizado no 

Quilombo dos Alpes, destinado a geração de renda através da acolhida e guiamento dos grupos que procuram se 

aproximar das memórias espaciais da cidade e suas transformações urbanas, despertadas pela presença da comuni-

dade quilombola na cidade. 

 A primeira etapa da pesquisa, constituiu na construção do mapa Pelas Trilhas do Quilombo dos Alpes. Esse 

mapa foi construído pelo mapeamento co-participativo através de trajetórias de vida que se constituíram nos ele-

mentos fundamentais para a elaboração de narrativas espaciais, associadas às memórias que expressam o pertenci-

mento afetivo, de luta e resistência com a terra. Para melhor organizar as muitas esferas do vivido que o mapa re-

presenta, as narrativas espaciais foram associadas aos valores afro-civilizatórios elencados por Ana Paula Brandão e 

Azoilda Trindade, nos cadernos A Cor da Cultura (2006), onde se lê que: 

    Os valores civilizatórios que formam os princípios e normas que corporificam um conjunto de aspec
    tos e características existenciais, espirituais e materiais, objetivas e subjetivas, que se constituíram e 
    se constituem num processo histórico, social e cultural do/s modo/s de sermos brasileiros e brasilei
    ras. (BRANDÃO. A, TRINDADE. A, 2006). 

 Assim, as narrativas dos quilombolas reúnem, através da oralidade, toda a ancestralidade e pertença do espa-

ço em que atualmente vivem. A oralidade é instrumento importante de escuta. Fanon (2008) relata que diversos 

grupos culturais da África se reúnem para “parlamentar” como forma de resolver problemas, buscando pela palavra 

o entendimento e a negociação de tensões. É através da “oralidade” que o mapa passou a ser representado. Outro 

autor que auxilia na representação é Tim Ingold (2005). Conforme o referido autor, habitantes nativos podem não 

conseguir determinar seu lugar no espaço de acordo com algum sistema independente de coordenadas. Todavia, 

com razão, sabem onde estão, porque os lugares não têm posições e sim histórias. Essa perspectiva desafia saberes 

da cartografia, que aprisionada, muitas vezes pelo mundo das representações em coordenadas, desconsidera o 

mundo da vida. 

Resultados 

 Da confecção do mapa, a compreensão deste como um artefato que ao mesmo tempo fomenta a valorização 

da identidade quilombola dos Alpes na cidade de Porto Alegre, cria-se também uma linguagem didática, pela pers-

pectiva da educação geográfica, que se comunica com diversos públicos sobre os saberes da terra e da ancestralida-

de reunidos na comunidade, possibilitando o desenvolvimento de formações pedagógicas, para professores e estu-

dantes de todos os níveis de ensino, que desde então passaram a reconhecer no Quilombo dos Alpes um território 

de saber e resistência. 

 Nosso debate perpassa também por questões sociais e raciais presentes no cotidiano escolar. E as motivações 

que possibilitam construir as práticas no território quilombola dos Alpes permite a valorização de outros aprendiza-

dos, pautados na convivência com as famílias quilombolas rompendo com visões verticalizadas e tecnicistas do currí-

culo escolar formal. A escola é sempre considerada o centro das ações de educação, mas se deslocarmos essa rela-

ção de conhecimento para outros espaços, estaremos promovendo novas atitudes de valorização e reconhecimento 

de culturas que também podem instaurar novos processo educativos. No caso deste trabalho tratamos da valoriza-

ção da cultura quilombola, na promoção de uma educação antirracista em Porto Alegre/RS. 

Bibliografia Parcial 

BARBIER, René. A pesquisa-ação . Brasília: Plano, 2002 



 

 

BRANDÃO, Ana Paula; TRINDADE, Azoilda Loretto da (Org.). Modos de brincar: caderno de 

atividades, saberes e fazeres . Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho,2010. Disponível em 

http://www.acordacultura.org.br/sites/default/files/kit/MODOSBRINCARWEB 

BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Brasília: Ministério da Educação. 

BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Brasília: Ministério da Educação. 

FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas : tradução de Renato da Silveira.Salvador: EDUFBA, 

2008. 

INGOLD, Tim. Jornada ao longo de um caminho de vida – Mapas, Descobridor-caminho e navegação. 

Religião e Sociedade, Rio de Janeiro, ISER, v. 25, n. 1, p. 76-110, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Laís Rodrigues Campos 

Introdução  

 O uso da linguagem cartográfica é essencial na formação dos sujeitos, pois possibilita compreender os 

fenômenos geográficos a partir de suas representações.   Construir e ler mapas em diferentes propostas e pers-

pectivas possibilitam o reconhecimento do espaço para além de suas estruturas ou concepções, ampliando a 

leitura espacial dos indivíduos sobre o território que ocupam.  

 Assim, a Cartografia Escolar trabalhada nas aulas de Geografia tem um papel fundamental no processo de 

ensino-aprendizagem. De acordo com Almeida & Passini (2013, p.11) “é na escola que deve ocorrer a aprendiza-

gem espacial voltada para a compreensão das formas pelas quais a sociedade organiza seu espaço”.  

Desse modo, a pesquisa de caráter qualitativo foi realizada na escola municipal quilombola Maria Lucia Ledo, 

localizada no município de Salvaterra, no estado do Pará com professores de Geografia e alunos do 6º ano a 

partir de uma proposta  metodológica de cartografia escolar com o uso de mapas mentais. Portanto, o texto 

está organizado em problematização da pesquisa, contexto metodológico, alguns resultados preliminares e refe-

rências. 

Problematização  

 O questionamento central dessa pesquisa vem no sentido de compreender como o mapa pode ser utiliza-

do enquanto linguagem no ensino de Geografia e, ao mesmo tempo como instrumento de afirmação da identi-

dade quilombola na escola da comunidade de Vila União em Salvaterra-PA? 

 Esta proposta encontra-se fundamentada em Malcher (2011), ao enfatizar que a territorialidade 

quilombola é o elemento principal da identidade coletiva desses sujeitos, já que ao legitimar a comunidade 

através de seu modo de vida, produção e sociabilidade, o território quilombola passa a ser ocupado, usado e 

controlado através das relações exercidas por esse grupo.  

 Pode-se destacar que este processo é caracterizado nas Diretrizes Nacionais Curriculares para Educação 

Escolar Quilombola como fundamento que norteia esse tipo de modalidade de ensino.  

 Tal contexto é melhor compreendido quando Haesbaert (2007, p.45) diz que “a identidade territorial só 

se efetiva quando um referente espacial se torna elemento central para identificação e ação política do grupo, 

um espaço em que a apropriação é vista em primeiro lugar”. Por isso na contemporaneidade Girardi (2014, 

p.26) enfatiza que “não existem modos ‘certos’ de se fazer mapas, mas cada produção e uso devem ser entendi-

dos em seus contextos e políticas”.  

 A importância desse modo de cartografar fundamenta-se na ideia de que as chamadas cartas ou mapas 

mentais, que segundo Nogueira (2014,p. 116) demonstram que “a criança descreve e representa o seu 

‘pequeno’ mundo, ainda limitado ao seu primeiro lugar de vida”.  

 Entende-se que esse tipo de linguagem no ensino de Geografia possibilita ao aluno compreender seus 

territórios, a construção de suas territorialidades e, portanto, se reconhecer no espaço e afirmar sua identidade.  

 Esta concepção possibilita uma nova proposta de ensinar e articular a Cartografia nas aulas de Geografia 

do Ensino Fundamental para as comunidades quilombolas, na perspectiva de construir mapas que fortaleçam 

esta identidade territorial. 

 A geografia escolar como parte essencial do conhecimento geográfico tem um papel fundamental na for-

Linguagem Cartográfica e Representações da Identidade Territorial 

Quilombola no Ensino de Geografia 
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mação de cidadãos, visto que, a compreensão sócio-espacial de mundo ocorre quando os conceitos geográficos são 

trabalhados para potencializar o raciocínio espacial dos alunos. 

 O significado de ensinar geografia está relacionado aos fundamentos teórico-metodológicos da ciência geo-

gráfica, isto porque, mais do que buscar maneiras de trabalhar os conteúdos geográficos em diferentes contextos 

escolares, os professores de Geografia devem possibilitar aos alunos a análise espacial a partir da realidade que os 

cerca. 

 Cavalcanti (2010, p.7) salienta que: “ensinar Geografia é ensinar, por meio de temas e conteúdos (fatos, fenô-

menos, informações), um modo de pensar geograficamente/espacialmente o mundo.” Nesse contexto, a noção es-

pacial tem função importante no desenvolvimento humano. 

 Nessa perspectiva, a Cartografia utilizada no ensino de Geografia leva a criança a conceber a representação do 

espaço, revelando que “é na escola que deve ocorrer a aprendizagem espacial voltada para a compreensão das for-

mas pelas quais a sociedade organiza seu espaço”. (ALMEIDA & PASSINI, 2013, p.11). Cabe ressaltar que o mapa é 

um meio de comunicação e de transmissão de informações, possibilitando o aluno uma leitura crítica da realidade 

através da linguagem expressa pelos símbolos cartográficos.  

 O professor deve possibilitar aos alunos o reconhecimento e entendimento dos fenômenos geográficos que 

estão representados nos mapas. Segundo Castellar (2011, p. 122) “quando assumimos que a linguagem cartográfica 

é uma estratégia de ensino ou um procedimento, não estamos desconsiderando que ela também seja uma técnica, 

mas que para o ensino, ela é uma linguagem importante.” 

 Tal importância, nos leva a afirmar que atualmente no ensino de Geografia o uso de diferentes tipos de repre-

sentações espaciais com linguagens de caráter polissêmico também são importantes instrumentos para compreen-

der a organização espacial.  Isso porque, temos a clareza que de os avanços na Cartografia Escolar veio acompanhan-

do o percurso da Geografia, assim a utilização de desenhos, mapas mentais, croquis, maquetes, dentre outros, des-

tacam a representação de diferentes espaços vividos e práticas sociais. 

Metodologia  

 Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, em que há uma relação direta sujeito-objeto. Segundo Chi-

zotti (2001, p. 79) “o objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de significados e relações que sujeitos 

concretos criam em suas ações”. Nesse aspecto foi realizada uma pesquisa participante1 nas turmas de 6º ano do 

ensino fundamental, com professores de Geografia e o professor da disciplina de educação quilombola na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Quilombola Maria Lúcia Ledo, localizada no município de Salvaterra, estado do 

Pará. Assim, foram realizadas as seguintes etapas: revisão bibliográfica a respeito do tema, análise documental, Ob-

servação das aulas de Geografia nas turmas do 6º ano do ensino fundamental com o intuito de analisar como a car-

tografia escolar é trabalhada e atividade com a elaboração de mapas mentais pelos alunos a respeito de seus territó-

rios.  

Resultados 

 Os mapas mentais construídos pelos alunos demonstraram por meio das representações o fortalecimento e a 

valorização da identidade territorial quilombola através da potencialidade do ensino de Geografia com a utilização 

da linguagem cartográfica na sala de aula da escola quilombola.  
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 Apesar dos videogames estarem presentes na vida cotidiana contemporânea, movimentando 92 bilhões 

de dólares no mercado do entretenimento em 2016 superando a indústria do cinema e da música combinadas 

(62 e 18 bilhões de dólares respectivamente) (TAYLOR, 2017), os estudos em Geografia Cultural que se debru-

çam sobre esta temática ainda são escassos e muito diversos. DRUMMOND e FIORAVANTE (2013, p.5-7) resga-

tam sistematização de pesquisas sobre videogames na Geografia de ASH, GALLACHER (2011) que as agrupa em 3 

perspectivas semelhantes: a geografia nos videogames, referente às formas geográficas representadas nos vide-

ogames, como a semelhança do mundo virtual de Grand Theft Auto: San Andreas com cidades reais apontados 

por ALVARENGA (2007); a geografia dos videogames, contemplando temas como a produção e consumo de jo-

gos bem como outras questões relacionadas à esta fatia da indústria do entretenimento; e por fim videogames 

como prática cultural geográfica, que exploram as práticas utilizadas pelos jogadores na experiência do jogar, 

bem como o aprofundamento da relação fenomenológica dos usuários com as imagens, ou seja, a experiência 

com mundos virtuais. O presente trabalho se aproxima desta última perspectiva, onde exploro através de ele-

mentos do game design como a experiência do usuário é modulada pelas imagens do videogame, e como o en-

tendimento desta interface jogador-jogo contribui para a educação em Geografia.  

 No segundo capítulo de Ensaio sobre o Homem, Ernst Cassirer desenvolve a ideia do homem como animal 

simbólico a partir do vitalismo do biólogo Jakob Johanness von Uexküll, colega da Universidade de Hamburgo, 

que postulava a vida como realidade suprema e dependente de si mesma. Isto é, cada organismo tem um mun-

do só seu porque tem uma experiência só sua. Cassirer utiliza de Uexküll ao falar de sistema receptor (Merknetz) 

e sistema efetuador (Wirknetz) que formam um círculo funcional (CASSIRER, 1994); e aponta também para o 

mundo interno (Innerwelt) e mundo externo (Umwelt) onde cada espécie tem sua maneira específica de intera-

ção que passa por esta interface. Para Cassirer, humanos vivem no seu próprio Umwelt, mas ao mesmo tempo, 

graças às suas capacidades semióticas, eles adquirem uma certa liberdade a partir de seu Umwelt. (VAN HEUS-

DEN, 2001, p.286) Esta última perspectiva é especialmente interessante pois se trata da “fronteira” entre os pro-

cessos físicos, químicos, biológicos com aqueles puramente simbólicos. (VIEIRA, 2006) Nöth ainda considera o 

“Umwelt” o modo como o ambiente é projetado na mente do organismo e se torna o escopo possível de intera-

ção operacional com seu ambiente. (NÖTH, 1998 apud. GOMES, 2009) 

 Esta perspectiva “ecosemiótica”, de mundo construído a partir da interação do organismo com o ambien-

te, entra em sintonia com àquela de um mundo virtual produzido a partir da interação do jogador com o video-

game. Um jogo tem suas regras, mecânicas e estética próprios que só podem ser apreendidos pelo jogador a 

partir da interação. Interação é conceito chave, visto que o jogador age sobre o jogo que por sua vez reage ao 

jogador efetivando a primeira ação, criando um loop de inter ação que cria sentido de causalidade em um nível 

bem primário a partir do qual a imersão aflora. Isto é evidente na sensação de controlar um avatar no videoga-

me e recriar o movimento deste internamente. É o escopo possível de interação operacional do “organismo” 

com seu “ambiente”. Assim sendo, é da inter-relação entre ações do sujeito e reações do videogame que vem a 

visceralidade e diferenciação dos videogames para outras práticas culturais. A partir desta hipótese, é evidencia-

da a importância dada ao game design como um modulador da experiência do jogador: independente do gênero 

ou época, a base dos videogames é a interação. Para exercitar esta ideia, o presente trabalho se trata de um 

Explorando a educação em mundos virtuais nos videogames: um 

estudo de caso do nível 1-1 do jogo Super Mario Bros 
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estudo de caso acerca do “primeiro mundo” do jogo Super Mario Bros. (1985), originalmente lançado para o console 

Nintendo Entertaintment System® (NES) desenvolvido pela Nintendo. 

 O estudo de caso se deu pela prática do World 1-1, gravação, e seguinte análise pictórica por software de edi-

ção de filmes Vegas Pro 14.  Escolhi aqui o primeiro mundo por este ser a primeira exposição do jogador às mecâni-

cas do jogo, tendo sido desenhadas com esta função de ensinar os contornos básicos deste ciberespaço. A primeira 

impressão é a de uma vista amigável: céu azul, montes e arbustos verdejantes. A cor azul da tela era uma novidade 

para a época, pelo NES ser mais potente que consoles anteriores de “céu preto”. O avatar, Mario, está à esquerda da 

tela, virado para a direita, em sua frente há uma linha reta. Esta linha é o que game designers chamam de “espaço 

negativo”, um conceito simples que elucida o cerne das regras deste microcosmos: vá para a direita. Conforme o 

jogador meta-executa a ação “movimento à direita” ao tocar o botão assinalado ￫ e começa o ciclo de interação e 

significação desta experiência espacial, são introduzidos diversos elementos visuais que efetivamente ensinam ao 

jogador o comportamento espacial deste mundo virtual. Quando Mario anda à direita sobre o chão e deixa arbustos 

para trás, é evidenciada a dicotomia fundo/frente, com elementos interativos em primeiro plano (avatar e chão) e 

outros puramente gráficos ao fundo (arbustos, nuvem e céu). Ao passo que Mario percorre a tela à direita, elemen-

tos do mundo que estavam fora do escopo visual aparecem, rolando da direita à esquerda. Mais elementos apare-

cem na tela, com estética correspondente à sua interatividade: goombas têm sobrancelhas franzidas sugerindo ini-

mizade, caixas misteriosas adornam ponto de interrogação instigando curiosidade, moedas instaurando sentido de 

recompensa. A localização espacial específica destes elementos cumprem função educacional por imagens na paisa-

gem do jogo. O primeiro inimigo aparece de maneira à ensinar a mecânica do pulo, que se torna o principal verbo a 

ser conjugado durante a narrativa interativa. 

 Busco relatar na análise como game design do World 1-1 é intencionado na educação das lógicas deste mun-

do virtual; educando no próprio jogar, modelando a experiência espacial do jogador, constituindo imaginário através 

da interação com o ambiente: o que contribui e harmoniza de maneira inusitada, com estudos em Geografia e edu-

cação pelas imagens. 
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Introdução 

 É crescente o número de estudos que focam as variações do aprendizado escolar a partir de contextos 

socioespaciais que fazem referência ao território no qual a escola se inscreve. Colocado em outros termos, isso 

configura uma possível relação entre o desempenho escolar dos estudantes e o entorno social das escolas, rela-

ção essa que é reclamada por propiciar uma leitura mais abrangente dos desempenhos escolares, sobretudo em 

áreas de vulnerabilidade social. Isso posto, o presente trabalho é um recorte de pesquisa desenvolvida na UFPR 

e iniciada em 2016, voltada para o estudo da construção de fronteiras emocionais por alunos, pais e professores 

da Educação Básica do município de Curitiba e região, e encontra-se balizada pelos seguintes objetivos: levantar 

o conjunto de referências materiais e simbólicas utilizadas pelos sujeitos da pesquisa na escolha do colégio para 

prosseguirem com seus estudos; reconhecer as subjetividades e afetividades que perpassam as relações existen-

tes entre os sujeitos da pesquisa e o espaço escolar, e dos sujeitos entre si; e se estas relações, juntamente com 

as especificidades do entorno social da escola, repercutem no desempenho escolar. De posse desses referenci-

ais, refletir sobre aquilo que possa constituir-se em possíveis fundamentos para uma proposição de ensino en-

trelaçada a uma geografia escolar emocional. 

 No segundo semestre de 2017, uma unidade escolar localizada na Regional Administrativa da Cidade In-

dustrial de Curitiba (CIC) foi selecionada e serviu de palco para uma observação etnográfica por ocasião da reali-

zação de um projeto de extensão universitária em suas instalações. Esse projeto também se prestou para subsi-

diar as pesquisas conduzidas por uma mestranda vinculada a um Programa de Pós-Graduação em Educação, 

sediado na capital paranaense. Quanto à unidade escolar, trata-se de uma instituição peculiar, na medida em 

que possui dualidade administrativa: o colégio estadual funciona pela manhã e a escola municipal no turno ves-

pertino, porém, compartilhando uma mesma edificação. As instalações encontram-se em um bairro periférico 

no qual é marcante a presença de ocupações irregulares e aglomerados caracterizados como subnormais, se-

gundo o IBGE. 

 A escola municipal totalizava 110 matrículas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e um quadro funcio-

nal de 21 profissionais. O colégio estadual, por sua vez, registrava 112 alunos, distribuídos em turmas do Ensino 

Fundamental II e do Ensino Médio. Grande parte dos 222 estudantes morava no bairro. 

 O trabalho de campo realizado na investigação do espaço escolar supracitado proporcionou o diálogo 

com alguns docentes e a direção das escolas, e o contato com documentação que amparam a sua gestão. A in-

teração com esses sujeitos possibilitou destilar informações que se prestaram a uma problematização que está 

sendo aproveitada para o desenvolvimento do presente trabalho. Assim, a fala de um docente da disciplina de 

Inglês e a manifestação de um docente de Geografia, bem como algumas citações referentes aos projetos políti-

cos pedagógicos (PPP) de ambos os estabelecimentos de ensino motivaram as seguintes questões: qual a rela-

ção existente entre o processo recente de urbanização de Curitiba e o desempenho escolar nas escolas-campo 

da investigação? Em que medida as emoções podem compor uma das dimensões do currículo escolar, configu-

rando uma escola emocional? .Decorrência desse questionamento, as emoções, assim como as fronteiras emo-

cionais construídas no espaço escolar podem repercutir no desempenho escolar? Qual a possibilidade de uma 

geografia emocional escolar vir a atender as demandas dos estudantes?  

Relação Periferização Urbana e Educação: uma Leitura Necessária 

A Geografia Escolar em Contextos de Periferização Urbana 
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 No estado do Paraná, a questão urbana encontra-se intimamente associada à erradicação dos cafezais localizados 

na porção setentrional de seu território. Ocorre que um dos principais problemas urbanos advindos foi e permanece sen-

do a segregação de classes sociais e grupos étnicos, deslocados no mais das vezes arbitrariamente para as margens do 

território municipal, onde habitam conjuntos residenciais descaracterizados, desprovidos de identidade, constituindo as-

sim verdadeiros “não lugares”, conforme Augé (1994). Ou em áreas de risco, a exemplo dos fundos de vales, em áreas 

inóspitas, em condições vis. As populações dessas regiões foram subtraídas de seu direito à cidade, ou seja, daqueles di-

reitos fundamentais para a reprodução de suas existências, dentre eles o à educação. É nas periferias, portanto, que a 

perversa relação estabelecida entre a segregação espacial e o desempenho escolar resulta em graves problemas. Noutras 

palavras, nelas as desigualdades de oportunidades e de acesso são mais gritantes requerendo, para seu entendimento, a 

lida com o conceito de justiça escolar proposto por Dubet (2008) dada sua relação com a justiça social e os direitos huma-

nos. Ademais, as áreas periferizadas, mesmo sonegadas pela mídia profissional, carregam consigo uma dimensão simbóli-

ca e identitária que necessita ser desvelada. Um rico, porém oculto conteúdo histórico e geográfico, bem como suas espa-

cialidades e temporalidades necessitam ser resgatados para fortalecer processos e práticas de desesquecimento. Conside-

rando-se, ainda, que as desigualdades sociais e a pobreza no Brasil pós-2016 voltaram a se agravar, e que as metas pro-

postas pelo PNE dificilmente serão alcançadas, ler o território no qual a escola se insere é urgente. Assim, situar a escola 

em um contexto de pesquisa de combate às desigualdades demanda o conceito de educabilidade discutido por López 

(2000) e de geografia de oportunidades educacionais extraído de Koslinski et al (2013).  

Geografia Escolar Emocional, uma Possibilidade? 

 A proposição de uma geografia escolar emocional não deve significar uma transposição didática da geografia 

emocional enquanto subárea da geografia cultural. É necessário proporcionar o protagonismo da escola o que exige 

a assunção de uma escola emocional. Nas palavras de Casassus (2009, p.203), trata-se de “uma organização emocio-

nal [...] na qual se valoriza o mundo emocional das pessoas que ali trabalham [;] é onde se reconhece as necessida-

des das pessoas que ali interagem.” As aulas, os temas, os conceitos encontram-se para além dos muros escolares, 

mas de uma escola que se inscreve social e espacialmente no território, na paisagem e no lugar de vivência dos edu-

candos. Nessa perspectiva, considera-se também a escola e seu entorno social enquanto um espaço vivo e vivido, 

enformado por sonoridades, cores, cheiros, temperaturas, texturas, e também sonhos e desejos que encontram nos 

educandos, na comunidade escolar, sua referência, sua origem, seu ponto de partida.  

 Contudo, é inegável que os saberes com os quais alunos e professores trabalham em sala de aula parecem assumir 

um distanciamento crescente entre o proposto e o efetivamente realizado, resultando em frustração. Mais até do que 

isso, o aluno que adentra a escola não é o aluno esperado e idealizado por ela. Charlot (2001, p.149) situa com simplicida-

de uma obviedade costumeiramente negligenciada: “não se vai à escola para aprender, mas para continuar a aprender”. 

Até porque, aprender é inerente ao ser humano. A escola, assim, representa um local de encontro de saberes. Porém, 

com o que se aprende na escola é possível atribuir sentido à vida? As aulas de Geografia desde sempre mobilizaram emo-

ções. No passado, diante das carências de recursos visuais, os professores eram os olhos que possibilitavam aos educan-

dos viajar pelo mundo sem sair do lugar. Hoje esse aspecto encontra-se relativamente superado, relativamente... Matura-

na (2009, p.35) faz uma espécie de apelo: “Não castiguemos nossas crianças por serem, ao corrigir suas ações. [...] Guie-

mos nossas crianças na direção de um fazer (saber) que tenha relação com seu mundo cotidiano. Convidemos nossas cri-

anças a olhar o que fazem, e, sobretudo, não as levemos a competir”. Os sentimentos, segundo Persi (2010), unem seres 

humanos e espaços geográficos em uma relação a um só tempo pessoal e coletiva. Uma geografia emocional escolar, por-

tanto, deve assumir que educadores e aprendizes desempenham mais que uma mera relação de ensino-aprendizagem, 

concebendo-os como seres humanos constituídos de corpos pensantes, seres humanos emocionais.  
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Introdução 

 O encontro entre geografia e arte se dá no espaço, objeto de estudo da Geografia, e elemento essencial à 

arte (e à vida!). Na perspectiva de Cassirer (1994), arte e ciência são formas simbólicas que mediam a relação do 

ser humano com o mundo dos fatos. Enquanto a ciência geográfica procura explicar o espaço, as manifestações 

artísticas conformam espacialidades diversas que advém das experiências dos artistas e, quando expostas, possi-

bilitam conexões sensíveis com seus espectadores. Em trabalhos de arte contemporânea, no entanto, é comum 

encontrarmos trabalhos em que artistas, obras de arte e espectadores se confundem, numa perspectiva relacio-

nal, sendo a sua forma um elemento de ligação, inscrita no tempo e/ou no espaço (BOURRIAUD, 2009). Contu-

do, seja na arte contemporânea ou na tradicional, é inegável a relação que se dá de maneira sensível entre as 

pessoas no espaço, possibilitando novas espacialidades e/ou novas conformidades acerca do espaço. 

 Este trabalho traz um relato das experiências vividas na disciplina “Tópicos Especiais em Geografia Huma-

na: Geografia e Arte”, ofertada no primeiro semestre de 2018 aos alunos de graduação do curso de Geografia 

da UFPR. A disciplina foi ministrada por um professor do curso de Geografia em parceria com uma atriz/palhaça/

dançarina/geógrafa, tendo como proposta central compreender as relações existentes entre a arte, a constru-

ção do espaço e suas representações, aproximando os alunos de processos de criação artístico, de modo a pro-

blematizar a produção artística frente a outros campos do conhecimento e da atividade humana. As aulas envol-

veram atividades práticas de jogos dramáticos e teatrais, mescladas aos estudos e discussões baseados em tex-

tos escolhidos para as aulas, finalizando com os trabalhos elaborados pelos estudantes que puderam optar en-

tre fazer uma análise geográfica de obras de arte de livre escolha, ou experimentar o fazer artístico a partir de 

temáticas que tivessem centralidade na questão do espaço. 

Problematização 

 Pensar o espaço implica pensar nos indivíduos que se espacializam por meio de suas ideias e ações, anco-

radas em suas experiências, percepções e representações. Significa, portanto, pensar no espaço como produto 

e base para a produção e reprodução da vida e do seu sentido. A reflexão acerca do espaço relaciona-se à pro-

cura de elementos que possam explicar o ser humano, e o estudo das formas simbólicas contribuem nessa in-

cursão, ao passo que aproximam o pesquisador do espaço de representação dos indivíduos. 

 Cassirer (1994) assinala que as formas simbólicas são acessíveis através dos monumentos que cada uma 

de suas manifestações cria, e que são os signos, os vestígios do pensamento e da recordação sem as quais não 

poderíamos chegar a captar jamais um sentido cultural, seja ele religioso, linguístico, científico ou artístico. Con-

tudo, os monumentos das manifestações das formas simbólicas não tem sua materialidade totalmente visível, 

uma vez estão no plano das sensibilidades humanas, a saber: sons, formas, cores, cheiros e sabores, além dos 

distintos significados que lhe são atribuídos em distintos contextos. Nas artes, seus monumentos – obras de arte 

– consistem na apropriação e transformação da realidade material e cultural mediante um trabalho, conforme 

GEOGRAFIA E ARTE: sobre as experiências do encontro de saberes 

em uma proposta de disciplina acadêmica 
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assinala Canclini (1986), de modo a satisfazer uma necessidade social. Assim, da intenção de discutir a arte dentro 

de um curso de Geografia por meio das relações espaciais compartilhadas por ambas as áreas do saber, seguiu-se a 

proposta de criação de uma disciplina que colocasse os acadêmicos em contato com processos de criação artísticos, 

de modo que arte e geografia se complementassem em fazeres artísticogeográficos ou geográfico-artísticos. 

 Tal proposta parte da perspectiva de Langer (2011), que entende que a arte deve ser pensada tanto do “ponto 

de vista do estúdio” – sendo a obra de arte uma expressão da ideia do seu autor (ao que entendemos que engloba a 

geograficidade do artista) –, quanto da relação que se estabelece entre a obra e o público. Para isso, idealizou-se 

uma disciplina que fosse além da pura teorização, mas que oferecesse atividades práticas e diálogos aprofundados 

com teorias, artistas e, assim, com um saber-fazer artístico-geográfico capaz de revelar as espacialidades que se rela-

cionam com a arte. 

Metodologia 

 Trataremos aqui como metodologia a forma como foi pensada e concebida a disciplina Tópicos Especiais em 

Geografia Humana: Geografia e Arte. Tal disciplina, de natureza optativa dentro do curso de Geografia da UFPR, foi 

construída primeiramente a quatro mãos, e posteriormente teve a participação coletiva dos alunos matriculados na 

disciplina. Algumas perguntas norteadoras à concepção da disciplina foram: 1) Como pensar uma disciplina que 

aproxime a Geografia da Arte sem que esta seja vista apenas como utensílio à ciência? 2) Os trabalhos de geografia 

também podem ser criações artísticas? 3) É possível ofertar essa disciplina sem a prática em arte? 4) Deve-se colocar 

uma parte prática de cada linguagem artística ou aprofundar a experiência prática em apenas uma das linguagens? 

5)É possível construir uma disciplina acadêmica em parceria com um profissional da arte? 6) Que tipos de trabalhos 

poderão ser feitos para as avaliações? Como avaliar os alunos?  

 Algumas das questões elencadas foram fundamentais para balizar os primeiros encontros com os alunos, e a 

partir de então começou-se a desenhar uma proposta que levasse em consideração as questões trazidas pela turma, 

construída a cada encontro. Assim, teve-se uma disciplina que oportunizou o diálogo com artistas convidados, assim 

como foi marcada por atividades práticas de jogos dramáticos e teatrais, sem perder os espaços de discussão teóri-

cas, que então se relacionavam com as experiências práticas vividas nos exercícios práticos. Houve ainda a preocu-

pação de que houvessem momentos de experiências com as linguagens artísticas em seus espaços próprios, o que 

garantiu três trabalhos de campo: o primeiro para assistir uma peça de teatro durante o Festival de Curitiba, o se-

gundo uma visita a uma exposição de artes visuais em um museu da cidade, e o terceiro no cinema. 

Resultados 

 Dentre os principais resultados obtidos na disciplina, poderiam ser destacados os trabalhos finais realizados 

por aqueles que dela participaram, que envolveram leituras geográficas de obras de arte, e também criações artísti-

cas que tiveram o espaço como seu principal elemento. Entretanto, consideramos que tais resultados só se torna-

ram possíveis porque o processo concebido para a disciplina possibilitou ricos debates e diálogos entre a Arte e a 

Geografia. Assim, antes de apresentarmos os resultados finais, é importante destacarmos os resultados de cada eta-

pa do processo, a saber: 

1) Encontro com a artista e professora Tânia Bloomfield, que falou sobre alguns processos de criação de suas alunas 

no curso de Artes Visuais da UFPR; 1) Aulas teóricas, importantes para que teorias e ideias fossem debatidas à luz da 

arte e da ciência;  

2) Aulas de campo, onde foi possível realizar a vivência com três linguagens artísticas diferentes em seus espaços/

tempos próprios de apresentação, sendo o teatro em uma praça pública durante um importante festival de teatro, 

as artes visuais no museu, e a linguagem cinematográfica em um dos poucos cinemas de rua da cidade. Das aulas de 

campo, foi possível discutir com os alunos os processos de legitimação das obras de arte e o lugar do espectador em 

relação à obra. 

3) Atividades práticas, onde se tornou evidente a necessidade de um olhar mais atento para o espaço da sala de au-



 

 

la, para as dinâmicas das aulas e para as relações aluno-aluno, aluno-professor, professor-aluno. Os jogos também 

possibilitaram uma vivência corporal que colocou em questão a relação que cada um estabelece com o espaço da 

sala, que se reconfigurava a cada aula e a cada atividade, e com o cotidiano. 

 Dentre os resultados, ressalta-se ainda a importância da disciplina na criação de um olhar que valoriza as artes 

como um elemento transformador do espaço. Os trabalhos realizados pelos alunos ao longo da disciplina, e os seus 

relatos destacaram a importância de um olhar sensível e humano no fazer geográfico. 
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Introdução  

 O presente trabalho pretende refletir sobre a necessidade da renovação do ensinar Geografia, seja no 

Ensino Superior, seja na Educação Básica, visto que os autores são licenciados em Geografia e tem no ensino 

desta disciplina e/ou na formação de seus futuros docentes o foco de sua atuação profissional, especificamente 

nas cidades de Porto Alegre (Rio Grande do Sul) e Videira (Santa Catarina).  

 A justificativa para este texto, além da divulgação de nossas reflexões e ações profissionais, é a de que é 

permanente a necessidade de (re)pensarmos o ensinar e aprender, pois os desafios de manter os alunos, sobre-

tudo os do Ensino Fundamental e Médio, interessados nos temas propostos por esta disciplina são cotidianos, 

dado o crescente desinteresse, não raro demonstrado pelos alunos, seja pela instituição escola, seja pela disci-

plina. Repensar o ensino exige que reflitamos epistemologicamente, isto é, pondo em cheque nossas ideias 

acerca do que seja „científico‟ e sobre o que seja o conhecimento „útil‟, „necessário‟ (os adjetivos aqui poderi-

am ser vários e sempre em uma linha tênue entre o que é inquestionável e o que é controverso). Mais do que 

ter as respostas, advogamos que a lógica do saber escolar ainda se atém muito a reproduzir verdades e estas, 

em geral, limitam a capacidade criativa de pensar outras hipóteses que não as postas pelos professores e manu-

ais didáticos.  

Problematização  

 As possibilidades de renovação do ensinar não se fundam em „novas‟ metodologias ou técnicas, embora 

isso seja um constante e desejado desafio, já que ter a atenção e o desejo de reflexão dos alunos é um bem pas-

sível de ser almejado. Partimos da hipótese de que a docência é indubitavelmente atrelada aos pressupostos 

epistemológicos de nossa maneira de pensar a ciência geográfica ou a ciência da educação, mesmo que estes 

pressupostos não sejam factíveis de provas.  

 Os objetivos deste trabalho buscam, ainda que sem a pretensão de dar respostas certeiras, a proposição 

de alguns princípios epistemológicos e também didáticos que orientem a prática docente, sobretudo aos inician-

tes na docência.  

 Sejam quais forem as nossas/suas concepções, conquanto sejam explicitadas e postas em debate, louvá-

vel é o fato delas serem postas em discussão argumentada. Estaremos indo ao encontro da função da(s) ciência

(s), qual seja, interpretar e explicar o mundo em que vivemos 

 Quais são os teus ódios, leitor? Se formos ver no cotidiano das redes sociais, onde todos se acham prote-

gidos por um certo anonimato ou diluição no meio da multidão, impera muito mais o ódio e a ofensa aos que 

divergem de mim do que a discussão franca e argumentada de ideias. Já se disse, ironicamente, que as redes 

Evitar a Demissão Subjetiva da Docência e Manter Viva a Chama do 
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sociais promovem o „idiota da aldeia‟ à „sábio universal‟, pois posso enviar de forma instantânea mensagens com 

todo o tipo de conteúdo sem, evidentemente, colocar as informações ou opiniões que propago em suspeição. Pare-

ce-nos claro, portanto, que suspeitar de nossas crenças é um método saudável a ser desenvolvido com nossos alu-

nos, sejam quais forem suas faixas etárias. O conhecimento também avança com a produção de ignorância. Se tenho 

certeza de tudo que falo abre-se o espaço para o dogmatismo e a intolerância, características crescentes de nosso 

cotidiano.  

Metodologia  

 Praticar a arte da pergunta é saudável, necessário, mas não suficiente. Há que se ter a prática da escuta aten-

ta, uma escuta qualificada para que o que o outro nos diz seja, de fato, refletido, posto em relevo e em questão para 

o grupo. A escuta atenta é um princípio que busca o exercício da empatia, isto é, sentir-se na pele do outro. O objeti-

vo não é o consenso do grupo, mas, ao menos evitarmos visões maniqueístas e simplificadoras dos muitos conflitos 

que envolvem uma sala de aula. As ideias que o outro tem – conquanto não façam apologia ao crime – não devem 

me assustar ou provocar ódio. Sim, dilemas são inevitáveis, pois como diferenciar „opinião‟ de „crime‟, „opinião‟ de 

„preconceito‟? Não há manual de „boas maneiras‟ que responda isso num texto de gabinete, mas nossa crença é de 

que a Geografia tem papel a cumprir na ampliação dos valores democráticos, ainda tênues em nossa sociedade.  

 O que propomos é que o ensino, sobretudo das novas gerações, apenas de „fatos‟, „conceitos‟ e „provas‟ 

não são suficientes para estimular nossos alunos a buscarem o novo a partir do que já se sabe. A docência requererá 

então, um equilíbrio delicado: ser charneira entre o já sabido/consolidado e o novo/desconhecido.  

Resultados  

 A resposta à pergunta “o que ensinar?” não é científica. Como nos relembra Morin (2015), a resposta ao que é 

ciência não é científica. Requer uma opção que é mais que teórica, é ontológica, pois ao ensinar ensinamos muito do 

que somos e cremos.  

 Tais digressões podem trazer a questão: quem tem autoridade para falar em nome da Geografia, além de seus 

professores e livros? A profusão de fontes „não acadêmicas‟ pode enfraquecer nossa ciência? Pelo contrário, é nas 

contradições e distintas visões de explicarmos os fenômenos, seja os da natureza, mas, sobretudo os sociais, que se 

pode fortalecer a ciência e a democracia.  

 Defendemos os „contrabandos‟, isto é, a introdução de fontes que não sejam apenas as dos livros técnicos/

didáticos de Geografia para o ensino. Divulgar aos alunos aquilo que encanta o professor, no mundo da música, poe-

sia, literatura (escolha você, leitor, outros „mundos‟ que o fascina) é uma estratégia didática recomendável no intui-

to de atrair os discentes para nos ouvir com mais interesse, e, claro, provocar a participação e dialogicidade em nos-

sas aulas.  

 A Geografia, diremos provocativamente, é uma ciência, um discurso da ordem: onde e por que as coisas e 

pessoas estão nestes e não em outros lugares? É no espaço da sala de aula que devemos buscar construir essa or-

dem, entendimento de espacialidade, estabelecendo noções sociais, econômicas e culturais para enxergar o espaço 

geográfico como uma construção e consequência dos tempos. Por isso determinados fenômenos ocorrem aqui ou 

ali. Por esse motivo pessoas residem em espaços distintos.  

 A Geografia é exercida em sala de aula de forma que „tudo tem tempo, lugar e forma‟ de ser questionado. 

Encontrar esse(s) tempo(s), forma(s) e lugar(es) é a artesania, a ciência e a poesia da docência. Conflitos são inevitá-

veis. O que fazer quando as regras não são cumpridas? O professor que confundir democracia com a ausência de 

cobranças não é um educador. Não existe fórmula, mas a elaboração de perguntas e temas para discussão, bem co-

mo a busca organizada de respostas já é um valor da democracia e da construção de autonomia que almejamos com 

e para nossos alunos. É uma busca que pode ser relevante na sociedade extra-escola. (Re)criar, fortalecer os valores 

da democracia, bem como pensar a própria democracia - afinal, ela não é um modelo acabado -, nos parece ser um 

dos objetivos que a Geografia e a própria escola devem almejar e que justificam a permanência dessas vetustas insti-



 

 

tuições da nossa convivência. 
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Introdução 

 Nossas reflexões sintetizam uma tentativa de articulação dos saberes sobre o espaço mediados pela Geo-

grafia e pela Arquitetura na compreensão do papel da análise de imagens para compreensão do conceito de 

Paisagem. As escalas de compreensão da produção do espaço e as reflexões que animam a intersecção desses 

campos de saberes estão articuladas na produção de colagens digitais, posicionadas como ferramentas para a 

compreensão de uma configuração paisagística. 

 Tais colagens, tradicionalmente associadas as práticas de análise e planejamento espacial produzidas o 

campo da arquitetura, são aqui tomadas como produções imagéticas que potencializam as reflexões sobre o 

espaço geográfico no Ensino Médio. Uma vez que propõem a integração, sobreposição e multidimensionalidade 

de percepções sobre a paisagem no espaço geográfico a partir da utilização de diferentes tipologias visuais; as 

colagens auxiliam na compreensão de fenômenos geográficos em suas relações com o cotidiano dos sujeitos. 

 Nossa intenção é contribuir, nesse sentido, com as possibilidades criativas da docência na inflexão de sa-

beres geográficos presentes em livros didáticos de geografia do Ensino Médio. Essa mudança de direção orienta

-se pela produção de saberes estratégicos, voltados para a compreensão das relações de poder que incidem 

sobre o espaço dos sujeitos escolares; influenciam na sua existência e moldam seus corpos a partir de determi-

nadas lógicas de normalização, geralmente externas e descontextualizadas das suas formas de vida. Buscamos, 

nesse sentido, um desvio de “receitas” didático-pedagógicas pré-concebidas nesses materiais, tendo em vista a 

criação de produções visuais voltadas a fomentar outras leituras do espaço. A legitimação de determinados dis-

cursos sobre os lugares a partir da disposição, escala e resolução das imagens no projeto gráfico desses manuais 

incide, dessa maneira, sobre o corpo dos sujeitos escolares, de maneira individual, e sobre uma população esco-

lar, ou seja, numa coletividade.  

 Em contrapartida ao regime de visualidade espacial forjado nos livros didáticos do Ensino Médio, um volu-

me de referências imagéticas gigantesco tem alcançado um percentual cada vez maior de estudantes a partir 

dos dispositivos móveis de conexão contínua. Considerando que na contemporaneidade, a proliferação de dis-

positivos e ferramentas voltados à produção, edição e circulação de imagens digitais; e o uso cada vez mais fre-

nético que fazemos de tais elementos para nos comunicar, nos sociabilizar e nos constituir como sujeitos nos 

parecem justificativas suficientemente relevantes para problematizar suas implicações nas práticas educacionais 

delineadas no campo do Ensino de Geografia.  

 Nos parece oportuno, nesse contexto, produzir reflexões coerentes com o papel político dos saberes geo-

gráficos nas práticas culturais e nas espacialidades dos sujeitos aos quais esses saberes estão endereçados. É 

nesse sentido que a colagem digital pode articular esses dois campos imagéticos sobre o espaço (livros didáticos 

e dispositivos digitais) na organização de reflexões multidimensionais sobre as espacialidades dos estudantes. 

Problematização  

 Entendemos que a Modernidade, posicionada como período histórico que vai do século XIX até a contem-

poraneidade, marcou a intensificação da produção gráfica, uma vez que a complexificação das redes de trans-

porte e de comunicação possibilitou a circulação e o acesso a uma quantidade cada vez maior de imagens por 

diferentes sujeitos. O excesso, a repetição e a circulação dessas produções imagéticas esteve relacionado com a 

ascendente indústria gráfica, a ascensão da propaganda e a emergência da cidade como centro político, artístico 

Visualidade Espacial no Ensino Médio Atravessamentos entre  

Geografia e Arquitetura a Partir da Colagem Digital  
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e cultural das sociedades ao longo do século XX.  

 Na contemporaneidade, o papel da imagem na produção de subjetividades e as práticas espaciais dos sujeitos 

mediadas por dispositivos visuais pode ser observada na paisagem das cidades, especialmente nas metrópoles. O 

complexo cultural gestado nesses espaços urbanos é sintetizado na sobreposição de uma variedade de práticas lin-

guísticas articuladas a dispositivos visuais de produção e circulação de discursos. Nesse sentido propagandas, graffi-

tes, pichações, prédios, lixo, arvores e pessoas portando dispositivos digitais e produzindo imagens desse emaranha-

do de visualidades passam a constituir, articuladamente, uma sobreposição de discursos que sintetizam os conflitos 

e as tensões mediadas por relações de poder que traçam uma verdadeira “guerra das imagens” (GRUZINSKY, 2006).  

 É possível inclusive enxergar a cidade contemporânea como uma grande colagem, em que diferentes frag-

mentos históricos convivem em contrastes visuais, resultados de marcas culturais sobrepostas na urbanidade das 

metrópoles. O excesso de informações, materiais gráficos e a circulação cada vez maior de dispositivos digitais de 

produção de imagens cria uma complexa teia de difusão de informação. “Camadas de informação aparecem justa-

postas/sobrepostas, seja nas placas das fachadas dos estabelecimentos, seja nos muros ou postes das vias públicas. 

Fragmentos heterogêneos de imagem e tipografa disputam com as atraentes vitrines das lojas a atenção do passan-

te” (IWASSO, 2010, p. 39). 

Metodologia 

 A utilização do computador nos processos de intervenção visual alterou a relação dos sujeitos com as ima-

gens. Isso ocorreu tanto do ponto de vista do armazenamento de referências imagéticas; quanto no que se refere as 

intervenções e modificações que podem ser realizados pelos softwares disponíveis. Boa parte deles, disponível nos 

dispositivos que conexão contínua, com ferramentas voltadas para edição e mesmo colagem de imagens. Essas fer-

ramentas tecnológicas tornam possível a colagem digital, que é por nós posicionada como prática artística voltada 

ao questionamento de espacialidades hegemônicas a partir da sobreposição estratégica de diferentes referências 

imagéticas.  

 Tais práticas de colagem, no ensino de geografia, sintetizam possibilidades de problematização do regime de 

visualidade do livro didático, como estratégia para compreensão das relações de poder que incidem sobre os corpos 

dos estudantes do Ensino Médio, moldando suas subjetividades. Uma verdade geográfica dirigida ao sujeito, e possi-

bilitada por uma linguagem visual que suscita diferentes processos de subjetivação e sujeição.  

 Dando margem para pensar a compreensão da paisagem como saber estratégico para a formulação de con-

tracondutas organizadas a partir de saberes espaciais a produção das colagens foi mediada pela constituição de um 

banco de imagens que dizem respeito direta e indiretamente ao tema que se objetiva discutir na geografia escolar 

no Ensino Médio. A Paisagem, conceito comum a geografia e a arquitetura, funcionou como tema articulador a par-

tir do qual foram buscados duas variáveis de referenciais imagéticos: 1 – Imagens catalogadas nos livros didáticos de 

geografia aprovados no Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Médio (Edição 2018); 2 – Imagens disponí-

veis nas plataformas digitais, que também tencionam a paisagem como conceito que possibilita a articulação de sa-

beres.  

Resultados 

 Esses referenciais serviram para produção de colagens digitais que problematizam o tema da paisagem e dife-

rentes dimensões, especialmente a partir do questionamento da espacialidade rígida conduzida pelas imagens pre-

sentes nos livros didáticos. Partindo de diferentes referências iconográficas, foi possível especializar nossas reflexões 

sobre a paisagem na produção de uma discursividade que impulsiona o pensamento e fomenta a diferença em fun-

ção de, intencionalmente, ser multifacetada. Na medida que posiciona a iconografia, que define suas escalas, que 

opera conexões entre planos, que recorta e cola diferentes referências a partir dos quais o pensamento se organiza, 

potencializa posicionar conflitos políticos. Na sua linguagem cínica, questiona os referenciais ergonômicos e cartesia-

nos de organização do cientificismo moderno e das linguagens a partir das quais se organiza. 



 

 

 Essas questões nos projetam para um campo criativo da docência e nos afastam das receitas e dos manuais de 

ensino de geografia. Dizem respeito a processos artesanais de concepção, planejamento e práticas de ensinar-

aprender geografia. A utilização da Arte, como referência de criação de outras espacialidades nos orienta a pensar 

caminhos menos pragmáticos para as práticas de ensino de geografia no Ensino Médio. Essa postura afeta e tensio-

na alunos e professores a desconstruir pontos de vista unidimensionais; possibilita práticas de alteridade; e incita a 

criação de estados de libertação nos sujeitos. Projeta, nesse sentido, corpo e alma em políticas de luta e resistência; 

e incita a busca por dignidade, respeito e afeto. 
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Introdução 

  O mundo contemporâneo, especialmente a partir do início do século XXI, vêm passando por rápidas 

transformações do ponto de vista – econômico, social, cultural e político. Essas mudanças, colocam duas ques-

tões em pauta: a formação na academia do futuro professor de Geografia e a sua atuação docente na educação 

básica, frente a tantos desafios impostos pelo mundo competitivo, acelerado, ou como afirma Santos (1992), 

confusamente percebido.  

Problematização 

 Para analisar o ensino de geografia no atual contexto em que vivemos, será considerado neste trabalho, 

as reflexões por meio dos nossos questionamentos, acerca da realidade, sobretudo da educação atual, bem co-

mo do ensino de geografia. Qual o papel da universidade na formação do professor de Geografia? Este artigo irá 

discutir, até onde a universidade tem um papel preponderante na formação desse profissional na educação bá-

sica. O professor de Geografia, tanto na Universidade como na Escola, tem conseguido discutir e compreender 

as demandas de um mundo em transformação? As reformas curriculares nacionais que vem sendo implantadas 

no atual sistema de ensino, tem sido um indício de que há um ensino e uma geografia, ambos ainda fragilizados, 

e que ainda não encontraram um caminho consistente.  

Metodologia 

 O percurso metodológico deste trabalho, parte de uma pesquisa bibliográfica por meio de Andrade (1994, 

2006); Santos (2012, 2014); Cavalcanti (1998, 2012); Vesentine (1999, 2004); Sene (2016), além de outros auto-

res necessários ao enriquecimento da construção e discussão teórica do mesmo, como também da nossa expe-

riência exercida no ensino superior e na educação básica, embasados em uma pesquisa qualitativa, de caráter 

exploratório.  

Resultados 

 A educação não pode se restringir a dar respostas às demandas do sistema produtivo consumista e capi-

talista, antes de tudo deve estar voltada à emancipação humana. O texto levanta pertinentes reflexões acerca 

do papel da geografia, tanto acadêmica como escolar, com base em discussões teóricas e ao mesmo tempo, 

estudos exploratórios. Contudo, cabe salientar que a geografia, principalmente nas duas últimas décadas, teve 

avanços significativos e consolidação como campo investigativo, no que se referem à pesquisa e a formação do 
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professor. Com todos os avanços em torno da disciplina, tem-se notado que a Geografia acadêmica ainda é muito 

distante da Geografia da educação básica, quando na verdade, a formação do geógrafo enquanto professor e pes-

quisador, deve estar voltado à formação do ser enquanto cidadão e consciente do seu papel de exercício de atuação 

e transformação no espaço.  
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Introdução  

 O Brasil é um país que convive com as contradições sociais, característica marcante da sociedade brasilei-

ra, tal paradoxo compromete o futuro das gerações mais jovens e as expõe a situações de conflitos. Em uma 

análise de recorte espacial, a Cidade Estrutural, região localizada no Distrito Federal pode servir como referência 

para o estudo dessa incongruência. A cidade convive com a pobreza, a falta de estrutura e ausência de políticas 

públicas que favoreçam a população.  

 A história dessa cidade, localizada às margens da DF-095, Estrada Parque Ceilândia – EPCL teve início a 

partir de uma invasão ocorrida há mais de trinta anos, próximo a um lixão a céu aberto. O lixão era a fonte de 

subsistência para os moradores do local. A situação veio se alastrando a cada governo, no ano de 2011, foi apro-

vado o seu processo de regularização, pelo Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM. (Portal do 

GDF, 2018)  

 O abandono do Estado pode ser comprovado pela ausência de escolas públicas que atendam aos estu-

dantes do Ensino Médio, obrigando-os assim a buscar oportunidades de estudo nas cidades mais próximas, den-

tre elas o Guará e o Cruzeiro. As Regiões Administrativas do Guará e do Cruzeiro fazem parte de algumas das 

áreas em que a população possui poder aquisitivo mediano, no contexto social do Distrito Federal, comparando 

a outras localidades, dentre elas a Cidade Estrutural.  

 A falta de saneamento básico e a precariedade do transporte público são outros agravantes na qualidade 

de vida das pessoas que moram na cidade. Para ir à escola em outras localidades, os estudantes têm que cami-

nhar longas distâncias, até chegar aos pontos de ônibus de onde sai o transporte escolar. Nos períodos de chu-

va, os jovens passam por sérias dificuldades porque a lama transforma o local em condições mais precárias ain-

da.  

 Os fatos expostos motivaram a produção do artigo, que teve por objetivo estudar as conseqüências pro-

vocadas pela falta de escolas públicas que atendam aos jovens estudantes no lugar em que residem. Qual o sen-

timento desses estudantes em um lugar que eles não reconhecem como seu território? Há negação do estudan-

te da estrutural em relação à escola que não pertence à sua comunidade? Como é o convívio entre estudantes 

de classes sociais distintas?  

 Na busca de respostas para os questionamentos apresentados, dando ênfase à situação de bullying viven-

ciada pelos estudantes da Cidade Estrutural, foram realizadas entrevistas, em que os estudantes deram os seus 

depoimentos, também foi preciso analisar os relatos dos professores envolvidos no cotidiano das escolas que 

recebem esses alunos. Com as informações colhidas, partiu-se para a análise do problema, a discussão em rela-

ção aos questionamentos e, por fim, a apresentação dos resultados.  

Ensino e Prática Educacional: Compreender a prática  

do bullying em um contexto de desigualdade social 
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Problematização: 

 A situação dos jovens de uma “área-problema”, a Cidade Estrutural que, por não apresentar infraestrutura 

capaz de atender as necessidades básicas da população local, em particular, no tocante à educação, faz com que os 

estudantes do Ensino Médio tenham que se deslocar para outras regiões administrativas, enfrentando desafios di-

versos no dia a dia para ter acesso à escola. Além disso, a diversidade entre jovens de camadas sociais distintas pos-

sibilita conflitos entre eles como, por exemplo, a prática do bullying.  

Metodologia  

 Considerando a importância da temática sobre a prática do bullying, numa visão integrada do mundo, desta-

cou-se no trabalho a análise do cotidiano de jovens entre 14 a 17 anos da Cidade Estrutural, que convivem com o 

problema na escola que estudam. Na pesquisa, trabalhou-se com uma intervenção de cunho científico e proposta de 

práticas pedagógicas “carregadas” por racionalidade educacional.  

 Em um primeiro momento, foi realizado o estudo de caso na Cidade Estrutural, em busca de respostas para o 

elevado índice de evasão escolar dos jovens entre 14 e 17 anos naquele local. A pesquisa feita pela Companhia de 

desenvolvimento do Planalto Central – CODEPLAN e, apresentada em reportagem no Caderno Cidades do Jornal de 

Brasília, mostra o percentual de jovens em idade escolar que abandonaram os estudos:  

    “Na Estrutural, 51% dos jovens chegaram a concluir o Ensino Médio, apenas 7% terminaram o Ensi- 
    no Superior e a taxa de desocupação alcança os 29%. Cerca de 26% dos moradores jovens da Estru- 
    tural não estudam nem trabalham, mas, daqueles que conseguem um emprego, apenas 7% recebe 
    acima de dois salários mínimos.” (2016, p.2)  

 Em relatos de pesquisas de campo feitas com esses jovens, eles argumentaram que sofrem com a prática 

constante de bullying. Muitos desses alunos disseram que em função da lama e da poeira, não conseguem chegar à 

escola com os sapatos e tênis limpos, por esse motivo recebem apelidos dos colegas de classe, como por exemplo, 

“toddy”, “filho de urubu”, “favelado da Estrutural” entre outros. Essa realidade faz com que o índice de estudantes 

que abandonam a escola seja elevado.  

 Após reunir os relatos dos estudantes, a etapa seguinte foi escolher dentre as duas cidades administrativas 

que mais recebem esses jovens, Cruzeiro e Guará, para realizar uma pesquisa com professores das escolas públicas, 

com a finalidade de compreender o cotidiano escolar dos alunos, na perspectiva docente, definiu-se a cidade do 

Guará. Durante a entrevista, os professores mencionaram as dificuldades em trabalhar com esses estudantes. Eles 

têm muitos problemas disciplinares, desinteresse nas aulas e desestrutura familiar e que os problemas apresentados 

comprometem a aprendizagem.  

 Com a finalização do trabalho de pesquisa, a etapa seguinte foi análise dos dados para compreender os resul-

tados das informações coletadas. A partir dos resultados, percebeu-se a necessidade de se propor atitudes transfor-

madoras para os atores envolvidos – estudantes e professores – privilegiando a viabilização de atividades pedagógi-

cas sensíveis o que, numa dimensão prática, seria a ênfase na relação social, em que o respeito ao próximo deveria 

ser o alicerce para a boa convivência.  

Resultados  

 Compreender a situação dos jovens que não se identificam com a escola e a abandonam, fragilizando as possi-

bilidades de mudança social e melhores condições de vida, facilitam a implantação de práticas educativas de inter-

venção. Para Cavalcanti:  

    “A compreensão dessa realidade tão complexa é tão necessária quanto exigente, ela requer capaci
    dades de leitura, de análises mais autônomas das inter-relações entre os elementos, dos processos 
    que os formam, dos contextos em que foram formados, de abrangência dos fenômenos. [...] Tudo  
    isso torna visível a relevância social da formação dos sujeitos para lidar com essa realidade, em suas 
    diversas escalas [...]” (2017 p. 16)  

 Os resultados da pesquisa foram que a convivência cotidiana dos estudantes da Cidade Estrutural em ambien-



 

 

te tão distinto da realidade social da comunidade em que vivem, compromete a permanência dele na escola, favore-

cendo a evasão escolar; abala a auto-estima, por serem submetidos a situações de bullying; os alunos não criam uma 

relação de identidade com a escola que freqüentam, por não ter sentimento de pertencimento. Além disso, é co-

mum a criação de rótulos estereotipados em relação a esses estudantes. 

Bibliografia Parcial 

CAVALCANTI, Lana de Souza. Ensino de Geografia e demandas contemporâneas: práticas e formação docentes. Goiâ-

nia: C&A Alfa & Comunicação, 2017  

DISTRITO FEDERAL. Jornal Virtual R7, Favela com 12 mil famílias brotando do maior lixão da América Latina. Disponí-

vel em: https://noticias.r7.com. Acesso em Mar/2018 às 10h  

DISTRITO FEDERAL, CODEPLAN, Juventude Negra. Disponível em: http://codeplan.df.gov.br. Acesso em: Mar/2018 às 

11h  

 

 

 

 

 



 

 

Representações do espaço como sistemas de 

comunicação; articulações locais 

(comunitárias), meios de intercâmbio e for-

mas mundialização das linguagens não ver-

bais; imagens internas e externas do cotidia-

no dos grupos sociais; ritmos da cultura nos 

rituais (cívicos e religiosos), nas festas popula-

res e nos espetáculos contemporâneos; a in-

teração urbana e política com o práticas do 

turismo, da conservação patrimonial e dos 

processos educativos; o peso mediático da 

representações contemporâneas (jornalismo, 

publicidade, práticas ambientalistas); experi-

ências geográficas diferenciadas no tratamen-

to das linguagens e das artes.  

Setor 2 

Linguagens, imagens  

e ritmos 
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 Na compreensão da vida em sociedade, diferentes elementos podem ser relacionados como base analíti-

ca. A seleção e combinação destes aliados a abordagens teóricas e metodológicas, alimentam as distintas ciên-

cias humanas em suas pesquisas e reflexões. Nesse escopo, a pesquisa aqui apresentada alinha-se às investiga-

ções que têm como tema espaço e cultura, objetivando compreender fenômenos da dinâmica urbana da cidade 

de Macapá a partir da análise dessa intersecção.  

 É nesse sentido que atentamos para a música como prática cultural em sua dimensão espacial. Segundo 

Panitz (2012) a partir dela podem-se analisar dinâmicas de mobilidade e fixidez; os impactos da produção musi-

cal no turismo e na economia; a comunicação e formas tecnológicas; aspectos culturais da globalização; e todo 

o conjunto de elementos simbólicos, valorativos e identitários relacionados ao lugar da música. É nesse escopo 

que entendemos que na cidade de Macapá há dinâmicas socioespaciais inscritas no cenário urbano que são 

configuradas em torno da música brega.  

 Entre os diferentes estilos musicais expressos nas práticas culturais de produção e escuta da música, o 

tecnobrega e o melody se destacam na cidade de Macapá. Apesar de ter se originado em Belém - PA foi difundi-

do rapidamente para Macapá. A proximidade geográfica e o processo de migração nos períodos de exploração 

dos minérios – especialmente com a vinda da empresa ICOMI – e da passagem do Amapá para unidade federati-

va podem ser apontados como importantes para a difusão do ritmo musical em Macapá. Fazendo com que te-

nha se constituído em um ritmo escutado, cantado, dançado e produzido na cidade.  

 Nessa dinâmica, foi percebido um conjunto de tensões em torno da apropriação do espaço para a fruição 

das festas e das músicas de tenocbrega e melody. Essas tensões puderam ser notadas a partir das questões que 

foram levadas para a esfera dos debates em torno de políticas públicas de fomento à cultura, questões de uso e 

proibição de espaços urbanos e questões envolvendo projetos de leis, como as que envolveram a promulgação 

da lei 1.917/2015 que instituiu o melody como referência cultural contemporânea do Amapá.  

 Compreendemos, a partir dessas questões que são vivenciadas, que há uma interelação entre as expres-

sões musicais e os espaços da cidade. Tanto quanto as expressões musicais, as ações humanas não se dão fora 

do espaço. Emprega nele sentido e sofre dele influência. Ao teorizar sobre o objeto da geografia, Santos (2006) 

defende que o espaço geográfico seja abordado como um híbrido, como uma junção de um sistema de objetos 

e um sistema de ação. Assim, seria possível distinguir o espaço físico – caracterizado pela materialidade, pelo 

espaço natural, geométrico – e o espaço geográfico – o espaço físico acrescido das transformações, representa-

ções, significações que o homem opera nele. Nessa perspectiva, a geografia deveria se debruçar sobre esse con-

junto objetos e ações que forma e transforma a realidade. Toma como indissociável – bem como resguarda suas 

contradições – as transformações e acréscimos empregados ao meio e as ações que levaram à essas transfor-

mações – tanto as que condicionam as ações do presente, quanto as novas transformações que as ações engen-

drarem.   

 Dessa economia entre ações e objetos, entre fixos e fluxos, antigos e novos, e as intencionalidades que 

guiam essa dinâmica, encontra-se uma seara importante de estudo, de reflexão, de compreensão. Uma vez que 

essas intencionalidades, ações e objetos ganham forma e conteúdo no tempo e no espaço.  

 Partindo desses elementos, passando a problematizar a relação entre espaço e expressão musical tecno-

brega e melody no espaço urbano da cidade de Macapá. Nos questionamos sobre como esses ritmos musicais, 

Música na Cidade: análise das práticas socioespaciais em torno do 

tecnobrega e do melody no espaço urbano de Macapá - AP 
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enquanto expressões culturais e estéticas, estão relacionados à espacialidade da cidade, e como essa relação se co-

munica com a produção da vida urbana e com toda a sua gama de representações e significados.  

 A partir dessa investigação objetivamos compreender como o tecnobrega e melody enquanto expressões cul-

turais são espacializados no espaço urbano, tendo em vista as práticas socioespaciais dos agentes envolvidos 

(músicos, frequentadores de festas, membros de fãs clubes e agentes públicos ligados à gestão das políticas de cul-

tura), bem como a dinâmica urbana da cidade.  

 Para alcançar o que se objetiva a partir da pesquisa empírica elegemos como categorias principais a espaciali-

dade do tecnobrega e do melody na cidade de Macapá, as práticas socioespaciais e as dinâmicas do espaço urbano. 

A partir dessas categorias estamos analisando as práticas culturais (festas, encontro de danças e de música), as ten-

sões apresentadas relacionadas ao uso do espaço urbano para manifestações culturais, a dinâmica intraurbana que 

as atividades ligadas aos dois ritmos musicais imprimem e o significado que essas práticas têm para os agentes.  

 Assim, dividimos o trabalho em duas fases: a primeira fase consistiu em levantamento bibliográfico a partir do 

qual investigamos o processo de urbanização da cidade de Macapá, a história do tecnobrega e do melody enquanto 

expressões musicais da cidade e as ações e políticas de fomento à cultura que foram desenvolvidas nos últimos 

anos; por sua vez a segunda fase consiste na pesquisa empírica, para a qual estamos utilizando as técnicas de obser-

vação e entrevista semi estruturada. No momento a pesquisa está em andamento, tendo sido realizadas as observa-

ções e em fase término das entrevistas. 

 Os principais referenciais teóricos que nos servem de escopo são Adorno (1980), Marcuse (1975) e Benjamim 

(1980) a partir de seus trabalhos relativos à cultura de massa; as reflexões empreendidas por Martín-Barbero (2013)  

e o debate em torno da cultura empreendido por Marcuse; além desse autores destacamos os trabalhos de  Lefeb-

vre (2013) a partir do qual podemos compreender as questões relativas à produção do espaço, de Santos (2015)  e 

Harvey (2009) e seus debates em torno da dinâmica global e local a partir de Santos, e Soja (1989) e suas reflexões 

sobre as representações da espacialidade.  

 Entendemos que esse escopo teórico aliado à pesquisa empírica nos fornecerá subsídios para compreender 

como os espaços para a apresentação musical são constituídos, quais mobilidades essa produção implica, quais prá-

ticas se realizam nos lugares em torno da música brega, quais significações emergem dessas práticas, como o merca-

do global da música incide sobre a forma de fazer música brega e as apropriações e tensões em torno da música bre-

ga que se dão no espaço da cidade de Macapá. Esperamos assim, compreender as ações, significações e representa-

ções expressas pelos sujeitos a partir de suas práticas em torno dos ritmos musicais tecnobrega e melody  e inscritas 

nas dinâmicas urbanas da cidade. 
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Introdução e Problematização 

 Nelson Screnci, nascido em 1955, é um pintor e desenhista paulista. Suas obras focam em releitura de 

artistas consagrados e em questões relativas à paisagem. A figuração presente nas telas indica um diálogo com o 

hiper-realismo indicando uma interpretação pessoal do mundo. Há uma idéia central e particular em suas pintu-

ras recentes que tratam de florestas representadas entre sobreposições de cores, tons e texturas variadas. 

 De particular interesse, a série de Montanhas Mágicas. Ela foi iniciada em 2014 e ainda em processo de 

composição. Contêm múltiplas representações de florestas em ambientes verticais, serranos ou montanhosos. 

Em cada uma delas as tonalidades de cores ou a intensidade das pinceladas variam de modo a indicar mosaicos 

de percepção da natureza. 

 Entre elas faz-se possível problematizar como a força telúrica primal fundamenta o sentido de lugar. Di-

mensão espacial de definição e significado, conforme Tuan (2013), é no lugar que o ser-no-mundo gesta senti-

dos para a realidade Geográfica. Ressaltamos a escolha do lugar para, entre as pinturas de Screnci investigar 

como estão contidos modos de interpretar o lugar que advêm dessa experiência originária da terra. 

 No imbricamento sujeito-lugar, emergem expressões da natureza que indicam a forma em que a consci-

ência nela se projeta. Nas geopoéticas das obras existe um fértil caminho para problematizar o conceito de lugar 

com base em seu princípio terrestre. Destarte, o questionamento é: como as obras da série Montanhas Mágicas 

de Nelson Screnci provocam a imaginação geopoética acerca dos lugares telúricos? 

Metodologia 

 O contato entre arte e geografia é denso e rico em possibilidades de interpretação dos cosmos íntimos 

que transmutam o espaço em lugar. Buttimer (1993) ressalta que no epicentro do fazer artístico há poiésis que 

centraliza a posição do existir frente à geograficidade do espírito humano. Na perspectiva da autora as espaciali-

dades do hodierno emergem na poética das obras e permitem explorar realidades geográficas. 

 Como Volvey (2014) discorre, a arte pode propiciar importantes nexos de compreensão dos fenômenos 

espaciais. Em concordância, Bauch (2015) e Hawkins (2012) apontam que a Geografia Cultural deve se aproxi-

mar de práticas criativas para alcançar uma ontologia relacional que vise desvelar os sentidos de lugar. 

 Esse diálogo arte-geográfico está pautado na leitura hermenêutica das obras da série Montanhas Mágicas 

de Nelson Screnci. A análise é centrada na fenomenologia de Merleau-Ponty (2011, 2013, 2014). Como o filóso-

fo pondera, fenomenologicamente “a arte não é nem uma imitação, nem uma fabricação segundo os desejos do 

instinto ou do bom gosto. É uma operação de expressão” (MERLEAU-PONTY, 2013, p.137). Neste sentido, a in-

tenção é compreender as obras por meio de seus desdobramentos em elementos de geograficidade. 

Resultados 

Lugares telúricos nas Montanhas Mágicas de Nelson Screnci:  

Percursos entre percepções de ser-no-mundo 
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 Como define Dardel, “há uma experiência concreta e imediata onde experimentamos a intimidade material da 

‘crosta terrestre’, um enraizamento, uma espécie de fundação da realidade geográfica” (2011, p.15). O espaço telú-

rico, como propõe o geógrafo (DARDEL, 2011), eclode nesse nexo intercorpóreo e intersubjetivo da reciprocidade 

sujeito-natureza. 

 Relph, em perspectiva dardeliana, considera que “being-in-the-world embraces the fact that there is always 

and already an environment for each of us before we become curious about the earth and the location and charac-

ter of its different places” (1985, p.19). Por esse nexo fenomenológico, o terrestre primal é uma condição corporal 

que evoca o imaginário humano. A força telúrica compõe caminhos de geopoéticas da terra. 

 Na floresta pintada entre os tons de verde que acentuam a montanha mágica (Imagem 1), persiste um senso 

de uma chuva ou névoa que permeia o ambiente. Entre cada árvore há uma dinâmica perceptiva travada do artista 

com o seu mundo que compõe uma expressão de lugar. Entre as copas há uma sensação de silêncio e de apreciação 

que gesta um nexo orgânico-terrestre que evoca a ação criativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1: Nelson Screnci, Floresta da Montanha Mágica, 140x180cm, Acrílico sobre tela, 2016. 

 Entre os verdes enevoados de Screnci é evocado o recolhimento. Tal sentimento Dardel (2011, p.19), contem-

plando a natureza como lugar telúrico, afirmava “a floresta comunica ao espaço sua profundidade e seu silêncio”. A 

sensação perceptiva que transcorre as tramas da tela sumariza um horizonte desse mundo contemplativo que evoca 

a presença do humano. 

 Concorda-se com Seamon (2014, p.11), “place is not the physical environment separate from people associa-

ted with it but, rather, the indivisible, normally unnoticed phenomenon of person-or-people-experiencing-place”. Ou 

seja, mesmo lá onde o sujeito não se coloca diretamente ou figurativamente no caso da pintura, há uma experiência 

indivisível que coloca-se como espacialidade telúrica dotada de geograficidade. 

 Entre a irradiação perceptiva da realidade geográfica, expande-se o campo em que lugar e sujeito se somam 

na emergência da obra artística. É, como pondera Merleau-Ponty (2011, p.576), “o sujeito é ser-no-mundo, e o mun-

do permanece ‘subjetivo’, já que sua textura e suas articulações são desenhadas pelo movimento de transcendência 

do sujeito”. Entre as montanhas mágicas abre-se uma janela em que a sensibilidade geopoética expressa as condi-

ções de ser-no-mundo. 



 

 

 Na relação estabelecida entre os sentidos do habitar a Terra, os significados do lugar são compostos pela pró-

pria forma como a tela é composta (Imagem 1). Nela, a serra em que se dispõem as brumas do amanhecer expõe a 

maneira de entender o cosmo habitado sem dissociar com a realidade geográfica. 

 Como pondera Casey (1998, p.336), “we come, in short, to a world in places – a place-world that subsists in 

the many particular places that reflect it, much as the many waves of a sunlit sea reflect the circumambient light, 

each in its own manner”. Os lugares se estendem em direção e a partir do mundo porque o centro de onde seus 

sentidos emergem é o espaço telúrico. 

 É por meio desse corpo-natureza que se soma à consciência de ser em-si que a intencionalidade experiencial 

compõe tramas e tessituras de lugar. Como a série de Montanhas de Nelson Screnci explora, o mundo é aberto por 

meio da consciência intencional do ser humano, que nele cria significado. Fundamentado nesse cosmo telúrico, as 

florestas que se expandem pelas pinturas do artista tramam as costuras do sentido de lugar por ele composto. 
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Introdução 

 Este breve ensaio de Geografia Cultural destina-se a reunir o conjunto de manifestações sacro-profanas, 

tradicionalmente nomeadas como Festejos de Carnaval, em um desafio comunicativo pleno das interfaces entre 

paisagem e patrimônio. 

 Um olhar ainda muito periférico, no plano continental, sobre o que representaria a paisagem carnavales-

ca parte da compreensão brasileira sobre como essa festividade religiosa resistiu na ambiguidade do mundo 

moderno. A latinidade do patrimônio carnavalesco, no continente americano, encontra-se desenhada de forma 

primal pelo teatro sarcástico do Poder Mundano. O Reino de Momo é a mais criativa e gregária crítica dos gru-

pos sociais aos projetos gestores dos Estados-Nação, em termos políticos; e dos Estados-Ideológicos, no campo 

ético. Talvez o Carnaval seja a contemporaneidade cristalina das simulações de convívio tríplice: tradições, tec-

nologias e tiranias. 

 Assim, tocamos desde já em um ponto indispensável da paisagem latina, em escala continental. Uma sele-

ção de lugares, onde a festa se constitui como manifestação tipicamente carnavalesca, permite reconhecer toda 

a América como experiência global e telúrica de criação da Pós-Modernidade. O que no cronotopos de Bakhtin 

pode se manifestar no tempo referencial sagrado, desenhado em cenários de cidades foliãs. Seja nas festas en-

tre os ciclos, natalino e pascal; seja no tempo profano das “micaretas” (ou fora de época), o carnaval desenha 

um complexo teatro de imagens simbólicas. É nesse tempo-espaço carnavalesco quer desenhar uma geografia 

da latinidade. 

Problematização 

 Entende-se “patrimônio” é um fenômeno-teatro da sociedade pós-moderna. E as paisagens na tradição 

geográfica, em sua seletividade de vínculo sensível entre o sujeito/meio, também conectam essa ideia de teatra-

lidade emergente. Seguindo então a lógica de um Reino brincalhão e uma Ordem Moral Caótica, vimos aqui rea-

lizar a leitura do Espaço/Tempo carnavalesco por sua simbologia maior como Alegoria Teatral. Aqui chegamos a 

ideia chave de Alegoria (ajustada adiante como elemento de decodificação da festa. Sem, sem ela não vamos 

compreender como e porque o grande elogio alegórico dos carnavais latinos ritualiza tanto a Infância (como 

“poder político” do efêmero); e a Natureza Mítica (como “ordem ética” do imaginário). Infância e Mito Cósmico 

ancestral constituem os dois pilares da Carnavalização contemporânea. E em seu andor monumental alegórico, 

esse património reinventa o presépio e o calvário da teatralidade latina. 

 Os passos seguintes, desse desenho continental (transnacional), é demarca como responder à questão: 

de que forma um estudo holístico de uma festa faz interlocução direta com os desafios tecnológicos da ciência 

como inovação? Eis o paradoxo de Bachelard (1971) – ciência como “espírito novo” do instante efêmero e eter-

no imaginário– nos permitindo incluir o Carnaval como simulação geográfica das ancestralidades expressas nas 

alegorias da latinidade. 

 Três das 4 fases históricas do Carnaval – conforme o livro Canaval: Seis milênios de História (ARAÚJO, 

2003) -  vinculam a emergência da latinidade, pagã e cristã na incorporação do desenho colonizador da festa. 

Desde o nome de batismo “dominica ad carne levandas” (ou Domingo de tirar a Carne) antecedendo a Quares-

Latinidade das Paisagens Patrimoniais em Imagens Simbólicas:  

um Teatro Geográfico do Carnaval 
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ma, em sua versão itálica, até a associação germânica com o “lugar das almas santas em festa” ou Karth Val 

(BAKTHIN, 2008), o Carnaval associa uma demanda religiosa complexa, cujo epicentro cultural é o Império Romano 

Latino. Construir um teatro para o reinado Cristão, capaz de recolher as bases do seu paganismo e projetar as for-

mas do espetáculo divino e imperial é, de fato, compor uma alegoria burlesca do mundo viabilizado pelo tempo-

espaço da folia.  

 As imagens contemporâneas da festa sugere uma interpretação mais desafiadora, do que a carnavalização 

literária de Bakhtin. Nesses termos, é mais coerente com a própria pós-modernidade da atual era carnavalesca, to-

mar a representação carnaval – como faz Mario de Andrade, em seu poema Carnaval Carioca de 1923 – em termos 

da vivência interpretativa de suas densidades. O teatro do Carnaval, portanto, é um ritual fartamente ancorado na 

convergência religiosa da celebração plural. E o centro da perspectiva do poeta modernista encontra-se orientada 

para indicar, em nosso estudo da latinidade, o quanto a Festa Carnavalesca (e sua amplitude continental) pode sub-

sidiar uma metodologia científica à Geografia da Comunicação, por intermédio de sua paisagem patrimonial.  

Metodologia  

 É preciso esboçar uma representatividade associativa entre a expressividade teatral da festa e a reflexividade 

moderna sobre as nacionalidades ocidentais, a fim de capturar essa expressividade em geograficidades paisagísticas 

densas e abertas a novas inclusões culturais, conforme Giuliana Andreotti. Afinal, a paisagem geográfica – no parâ-

metro fenomenológico de uma cultura e movimento – carrega, pelo reconhecimento patrimonial, o que a autora 

italiana vai interpretar como “Eurritimia”; ou seja, uma ação inovadora (não necessariamente harmoniosa) na paisa-

gem de origem que contamina e projeta uma realidade geográfica em outro patamar de valores éticos e estéticos 

(ANDREOTTI, 2012) 

 Os primeiros registros da adaptação de Momo (figura da mitologia Grega associada à reclamação e a crítica) 

encontram-se expressos na literatura espanhola – na obra de 1553, "El Momo. La moral y muy graciosa historia del 

Momo: compuesta en latín y trasladada al castellano por Agustín de Almacan, em Alcalá de Henares, Espanha. Daí 

associar tal latinidade ao processo estritamente ibérico de conquista de reordenamento cultural desses 5 séculos de 

“latinização” das sociedades americanas. Assim, o Carnaval contemporâneo tornou-se teatro aberto, inclusivo (por 

crítica política e crença religiosa) e popular (por absorção midiática e tecnológica), das formas mais fechadas 

(elitistas) de controle das nacionalidades e valores morais. Sua “ordem civilizatória”  é atualmente um lastro patri-

monial.  

 As grandes cidades carnavalescas da América Latina (como Nova Orleans, Vera Cruz, Barranquilla, Oruro, Con-

cepción, Montevideo, Entre Rios, Olinda, entre tantas outras), concentram e projetam esse “lastro”; formam paisa-

gens tempo-espaciais do desafio humanista de enfretamento dos ecossistemas tecnológicos do Capitalismo Pós-

Moderno.  Em que medida capturam também a decodificação dos escritores latino americanos na compreensão ge-

ográfica das paisagens patrimônio continental? O desenho paisagístico interpretativo é a tradução geográfica de 

uma abordagem do método científico qualitativo e exploratório, passando pelo que Daniel Moreira denomina de 

desafios da pesquisa qualitativa não experimental. O maior dele é o reencontro da possibilidade de se estudar o Car-

naval Latino, em sua densidade e diversidade de formas simbólicas (patrimoniais), sem fixar nenhum carnaval espe-

cífico como modelo de referência. Neste sentido, o ponto de partida, hermenêutico-fenomenológico – mais interes-

sado nos olhares autorais em parceria, do que na concepção empírica e contextual do evento – abre caminho para 

fortalecer o carnaval como uma metáfora do reagente nessa  alquimia geográfica do Patrimônio. Utilizaremos a 

Grande Festa sacro-profana de momo para buscar: I – Autorias em parcerias de estudos culturais; II – Indicadores 

elementares de como (em que circunstâncias) refazer o carnaval x, y ou z é desenhar uma latinidade. 

 Formam essas 3 “autorias” (projetada na Figura 1): a) o Pesquisador acadêmico que integra uma rede de pes-

quisa e abre o tempo-espaço das Festas Carnavalescas para o exercício sistemático do Desenho; b) o Intelectual 

Geógrafo/Acadêmico (filósofo ou cientista humano) que soube organizar uma narrativa humanista e constituir uma 

base de material para a compreensão da latinidade; c) o Artista Nacional/Internacional que operou em múltiplas lin-



 

 

guagens forjando uma diversificação de olhares específicos para criatividade humana 

 Eis uma problemática de acesso indireto, mediado, hermenêutico. Um problema geográfico que exige partici-

pação de um para-geógrafo um autor leitor de teatralidades (lidas como poéticas tridimensionais, performances co-

letivas, celebrações públicas) na constituição da estrutura comunicacional da pesquisa. Uma simplificação esquemá-

tica, preliminar pode traduzir o intento, à medida que as parcerias de investigação, chame a triangulação de três 

subjetividades autorais e três elementos estruturais para leitura simbólica da(s) realidade(s) carnavalesca(s) em 

questão.  

Resultados 

 Na perspectiva acadêmica dos estudos latinos, a geógrafa Giuliana Andreotti (2013), o teatrólogo Patrice Pavis 

(2008), e a artista plástica Fayga Ostrower (2013) possibilitou-nos chegar a variações urbanas e nacionais do palco 

festivo, favorecidos pela imagem paisagística de um escritor ou artista referencial. Mario de Andrade, representante 

brasileiro que abriu esse processo, facilita a demarcação dos três elementos simbólicos, nos quais a latinidade do 

patrimônio carnavalesco se estrutura. A identificação desses elementos é o principal resultado do presente ensaio. 

São eles: a) Ancestralidade, interligada à tradição modernizada, testemunhando as marcas discursivas das comuni-

dades conquistadas abrindo espaço atual para múltiplos passados. b) Infantilidade, associada ao poder tecnológico 

dos sistemas reguladores, que em direção contrária à força ancestral, devolve ao folião a irresponsabilidade radical 

da brincadeira e da gaiatice (elemento infantil). c) Alegoria Monárquica, representada pelo poder efêmero do Reina-

do de Momo. É da combinação desses elementos simbólicos, simuladores da pós-modernidade da festa carnavales-

ca que pretendemos reinterpretar as imagens patrimoniais da latinidade em suas múltiplas versões nacionais. 
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Introdução 

 A contemporaneidade está repleta de objeto culturais de natureza imagética, visual.  As nossas relações 

com o espaço também estão imersas nesse mundo de mediação imagética. Há, portanto, uma geograficidade 

mediatizada. Ou seja, o mundo se dá ao ser humano não apenas diretamente. O elo entre homem-mundo, a 

geograficidade, também é mediado pelas imagens. Na contemporaneidade, a tela é esse grande médium. As-

sim, há a compreensão de que a tela do cinema apresenta o mundo. Concebendo assim o cinema, o que interes-

sa é pensar o filme não apenas enquanto um elemento que pode promover um diálogo com a ciência geográfi-

ca. O filme não pode ser mais concebido como um objeto audiovisual trespassado de discursos geográficos. O 

filme é uma cosmofania; possui a capacidade de fazer aparecer, desvelar o mundo; é uma experiência de verda-

de. Compreendendo-se que a obra cinematográfica como algo que enuncia o mundo, é possível também postu-

lar que o filme é uma Geografia, posto que esta detém o papel de apresentar o mundo, uma maneira de falar a 

experiência de mundo.  

 Partindo desses pressupostos, o trabalho em tela, parte de uma pesquisa de Doutorado em andamento1, 

objetiva apresentar uma proposta teórico metodológica para a geografia fílmica condizente com essas perspec-

tivas marginais da obra cinematográfica e da Geografia. Para tanto, se fará uma revisão bibliográfica indicando 

essas novas concepções, como promover o diálogo entre elas e os meios para se analisar geograficamente o 

filme sob as perspectivas anunciadas, posto que o modo de se tratar o objeto de análise se altera ao modificar-

se sua compressão sobre ele.  

Problematização 

 A maioria dos trabalhos que visam discutir Cinema e Geografia possuem dois vieses, a saber: um de cará-

ter mimético e o outro com uma perspectiva discursiva.  O primeiro viés é, como já citado, aquele que é comen-

tado por Azevedo (2009). Nesta perspectiva, o filme é considerado uma cópia da realidade. Assim, a imagem 

fílmica seria simplesmente fruto da captação de uma câmera cinematográfica. Essa posição mimética, argumen-

ta Costa (2005), nega todo olhar daquele que manipula a câmera ao postular que aquilo que está no filme e exa-

tamente uma reprodução do que está no mundo. 

 O segundo, por sua vez, é mais aceito. Trata-se da noção de entendimento do filme como um discurso. 

Aqui vários nomes da Geografia podem ser enumerados, entre eles Azevedo (2009), Oliveira Junior (2012) e Na-

me (2013). Para estes, o filme não é uma cópia da realidade; as obras cinematográficas seriam um discurso so-

bre o espaço geográfico, vetores de uma ideologia. No pensamento de Oliveira Junior (2012), por exemplo, o 

espaço fílmico é uma alusão dos lugares geográficos ou um discurso sobre o lugar geográfico. Muito mais do 

que falar sobre o espaço geográfico, o filme fala sobre o entendimento do ser humano sobre o espaço. Costa 

(2005) enfatiza a noção de que o filme é um texto sobre outros textos que falam do mundo. Assim, o filme não 

seria uma cópia da realidade, mas um discurso sobre a realidade. Name (2013), por seu turno, argumenta que 

obras cinematográficas são, na verdade, objetos visuais emissores de discursos geo-históricos. Já Azevedo 

(2009) fala de um objeto audiovisual trespassado de discursos geográficos. Em todas essas concepções, o aspec-

to discursivo é evocado para as obras cinematográficos. 

Resultados 
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 Assume-se aqui que essas duas concepções são incipientes nos estudos geográficos, pois, como linguagem 

artística, o filme não é uma cópia da realidade e tampouco uma máscara desta, um discurso. É, na verdade, um des-

velar do mundo, uma experiência de verdade (GADAMER, 2005). Assim, admite-se a compreensão citada anterior-

mente: o filme como anúncio do mundo, como forma de apresentar o mundo. O filme é uma cosmofania (AUMONT, 

2004) e, como tal, faz aparecer o mundo. Essa argumentação sobre a necessidade de repensar o estatuto do filme 

ao se enveredar pelos caminhos que entrelaçam a ordem imagética contemporânea e as análises geográficas só tem 

sentido se partem de um pressuposto: a Geografia é uma forma de falar a experiência de ser e estar no mundo.  

 Isto é, a geografia é um relato, uma narrativa. Os geógrafos se utilizam de várias ferramentas, discursos orais e 

escritos, cartas, croquis, fotografias e – lógico! – filmes para tornar viva a descrição e explicação do mundo. Essa 

perspectiva é, sem dúvida, tributária do pensamento de Eric Dardel sobre a geografia. Este geógrafo francês, em O 

Homem e a Terra, prioriza a relação do homem com o mundo e faz mais do que retomar a posição da geografia clás-

sica vidaliana, lhe dá uma fundamentação ontológica, vinculada ao ser. A geografia de Eric Dardel, então, numa reto-

mada a Geografia Clássica, está baseada na descrição da terra. Contudo, Dardel (2015) dá, influenciado pelas filosofi-

as do significado, ênfase não apenas na descrição, mas na leitura – muitas vezes, hermenêutica – da fisionomia da 

terra, ou melhor, dos signos que compõem a superfície terrestre. Nas palavras do autor francês, a geografia “é, se-

gundo a etimologia, a ‘descrição’ da Terra; mais rigorosamente, o termo grego sugere que a Terra é um texto a deci-

frar” (DARDEL, 2015, p. 2). Assim, todas as sinuosidades da superfície terrestre seriam signos desse texto. Assim, o 

“conhecimento geográfico tem por objeto esclarecer esses signos, isso que a Terra revela ao homem [...]” (DARDEL, 

2015, p. 2). 

 Em suma, a Terra seria um texto e a geografia uma forma de decifrar esse texto. Partindo da premissa de que 

a terra é um texto e a geografia uma interpretação desse texto, ou seja, uma maneira de ler o mundo, pode-se, na-

turalmente, comparar o fazer do geógrafo com o do hermeneuta: analisar, interpretar textos. Assim, na perspectiva 

dardeliana, o espaço terrestre, por ser um texto, é carregado de sentido e não é meramente um objeto simplesmen-

te regido por leis. Com essa compressão, Eric Dardel insere a geografia nas disciplinas hermenêuticas (BESSE, 2015).  

 Isso provoca inúmeras reflexões de cunho metodológico para os geógrafos que se lançam a pensar a geografia 

tal como Eric Dardel pensou. O geógrafo é um leitor do mundo e daí o corolário de compreender a geografia como 

uma maneira de falar sobre o mundo. A Geografia, então, é entendida como uma interpretação, em que a sua voca-

ção está menos em elaborar leis objetivas e mais em “ligar a consciência dessas leis a uma experiência viva do mun-

do de onde elas emergem e na qual elas adquirem um sentido.” (BESSE, 2015, p. 132). Assim, nega-se toda a heran-

ça positivista das ciências naturais e opta-se por um passeio pelo horizonte dos valores. Assim, a leitura e a interpre-

tação (a hermenêutica), alega Besse (2015), transforma a experiência em saber.  

 A grande diferença para as outras perspectivas é que, bebendo da ontologia geográfica de Dardel, o papel do 

geógrafo não é mais procurar um sentido por trás da paisagem cinemática O geógrafo deve perguntar, então, pelo 

“o que faz aparecer (phainein) a realidade geográfica como tal, segundo uma ordem (kosmos). É a cosmofania do 

nosso mundo (kosmos).” (BERQUE, 2017, p. 8). Ao unir hermeneutica a fenomenologia, Dardel (2015) propõe uma 

interpretação diferente da neomarxista, não se trata de discursos ou ideologias que estão por trás da paisagem. A 

interpretação proposta por Dardel é sobre os signos, o rosto da Terra, aquilo que é se releva. Assim, a paisagem, seja 

ela in visu – como é o caso do filme – ou in situ, não é uma máscara da realidade ou simplesmente uma cópia da rea-

lidade. Ela tem o caráter desvelador, evidenciador. Daí propor uma metodologia para as geografias fílmicas baseadas 

não em interpretações de discursos, no olhar alheio que definiria completamente seu estatuto e o que ele represen-

taria, mas naquilo que se anuncia ao geógrafo; não naquilo que a paisagem cinemática narra.  
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Jean Carlos Rodrigues 

Introdução 

 Vincent van Gogh foi um artista holandês que viveu entre os anos de 1853 e 1890, na Europa. Nascido em 

Zundert, na Holanda, e falecido em Auvers-sur-Oise, na França, o artista holandês viveu em países como Ingla-

terra, Bélgica, além de Holanda e França. Representante da arte Impressionista e Pós-Impressionista de fina do 

século XIX, Vincent não alcançou seu reconhecimento artístico enquanto vivia, sobretudo por dois fatores: (i) 

vendeu apenas um quadro em vida; (ii) e ainda recebeu diversas criticas sobre seu trabalho, tanto de outros ar-

tistas quanto de críticos de arte.  

 Apoiado tanto financeiramente quanto emocionalmente apenas por seu irmão, Theo Van Gogh, Vincent 

produziu a maior parte de sua obra artística nos últimos 05 anos de sua vida, tendo como primeira obra-prima o 

quadro “Os Comedores de Batata”, de 1885. Esse primeiro grande marco de referencia da produção artística de 

Vincent difere bastante dos últimos quadros que produziu, como “Campo de Trigo com Corvos”, de 1890, sobre-

tudo no que se refere às “explosões de cores”, marca característica do pintor holandês após sua mudança para 

Arles (França), em 1888.  

Problematização 

 A tela “Os Comedores de Batata” possui um significado muito especial na pinacoteca de Vincent: o qua-

dro faz parte da primeira fase de pinturas de Vincent, ainda com influência dos trabalhos realistas do pintor Jean

-François Millet (1814-1875) e foi produzido em homenagem aos camponeses de Nuenen (Holanda), os quais o 

artista acompanhava diariamente, tanto em suas atividades laborais durante o dia, como nos momentos priva-

dos em suas residências, a noite. Vincent tinha um apreço muito especial por esses trabalhadores, o que revela 

em uma carta a Theo, seu irmão, quando lhe apresenta a obra: “a pintura da vida dos camponeses é coisa séria, 

e no que me diz respeito, eu me censuraria se não tentasse fazer quadros de tal forma que provoquem sérias 

reflexões nas pessoas que pensam seriamente na arte e na vida” (GOGH, 2015, p. 134). 

 O humanismo de Vincent está presente nas intencionalidades do artista ao elaborar “Os Comedores de 

Batata” pensando-se enquanto um deles e de lhes atribuir uma tela no momento em que a arte daquele perío-

do negligenciava-os como pessoas dignas de arte.  Diz Vincent: “(...) temos que pintar os camponeses como se 

fôssemos um deles, sentindo, pensando como eles mesmos. Como se não pudéssemos ser diferentes. Penso 

frequentemente que os camponeses constituem um mundo à parte, em muitas coisas muito melhor que o mun-

do civilizado” (GOGH, 2015, p. 135). 

 O “espaço virtual” criado por Vincent em “Os Comedores de Batata” tem por finalidade, portanto, resga-

tar a humanidade dos camponeses e traze-los para o mundo da arte em um momento em que a arte não os 

considerava no seu mundo. Nesse sentido, a produção desse espaço simbólico que tem a tela como seu próprio-

dizer, é um espaço de arte que atribui visibilidade aos que naquele momento não eram vistos. Assim, verifica-se 

que o espaço virtual tomado como forma significante, se situa no resgate dos valores humanos e no reconheci-

mento ao trabalho camponês, negligenciados por parte da arte dominante daquele período, mas que encontrou 

reconhecimento tanto em Jean-François Millet, como em Vincent van Gogh. 

Metodologia 

 O trabalho que ora se apresenta ainda está em andamento. Para tanto, nos embasamos do ponto de vista 

teórico-metodológico na teoria das “formas simbólicas” de E. Cassirer (2005) e das “formas significantes” e seu 
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“espaço virtual”, de S. Langer (2011). No que tange ao humanismo, nossa referência inicial está embasada em Ma-

randola Jr. (2010), dentre outras. Também nos refendamos em Dardel (2011), como maneira de pensar a relação 

entre o homem e a terra, que depois se torna forma simbólica na produção de espaços virtuais da arte. Assim sendo, 

a relação entre o homem e a terra que se dá na vivencia, se consagra como experiencia e subjetividade na arte, cuja 

significância esta na representação dos espaços vividos, imaginados e desenhados, visto de um modo muito íntimo e 

particular pelo artista. 

Resultados Parciais 

 A referência à experiência neste processo considera que a arte não está fora do mundo, ela representa o 

mundo e aquilo que de mais sublime se demonstra nas representações do artista: sua maneira de sentir, representar 

e intervir. Nesse sentido, a arte não pode ser pensada como imitação da vida, mas uma criação da vida. Segundo 

Cassirer (2005, p. 228), esse era um dos aspectos que deveriam ser considerados nas teorias de imitação, haja vista a 

impossibilidade de retratar a realidade unicamente de forma mecânica. A arte nos proporciona escaparmos desta 

retratação mecânica da vida, e nos possibilita um tipo de experiência de humanismo, este tão perdido entre técni-

cas, desastres e totalitarismos na história. 

 O homem esqueceu de si e dos outros. As experiências políticas das últimas décadas revelam a prioridade da 

técnica sobre a vida; da máquina sobre o humano; das bombas sobre as artes. A pauta de negociação entre lideran-

ças internacionais é sobre quem tem e quem pode ter domínio sobre tecnologias de destruição em massa. A ameaça 

de um conflito nessas proporções nos mantém em constante perigo: a qualquer momento o produto da racionalida-

de humana pode ser utilizado para a devastação do próprio humano. Deixamos de lado o humanismo, aquele tipo 

de humanismo que “(...) envolve pensar e fazer prosperar o que há de humano no homem: sua humanida-

de” (MARANDOLA JR, 2010, p. 13).  

 Isso corrobora o que já afirma sido afirmado por Marandola Jr. (2010), quando o autor afirmou que (...) não é 

possível desvincular a obra de arte da história e do contexto social, como também deve ser levada em consideração 

a afetividade e a singularidade do artista” (MARANDOLA JR., 2010, p. 18). A tela Guernica concentra esses dois atri-

butos: ela materializa as manifestações e percepções espirituais do artista com o fato histórico de destruição de uma 

localidade por ataques aéreos, demonstrando a inseparável relação entre forma e conteúdo no fazer artístico, con-

forme apontado por Pareyson (1984). 

 Marandola Jr (2010), demonstra o esforço humanista em relativizar a razão, em um exercício para que o pen-

sar/fazer geográfico trate a arte como forma de tomar conhecimento do mundo e de pensar esse mundo. Segundo o 

autor, “hoje, o esforço humanista é de relativizar a razão, colocando nos mesmos termos a emoção, a imaginação, a 

percepção e outras ‘ações’ que tenham suas forças motrizes no esforço criativo e intuitivo” (MARANDOLA JR, 2010, 

p. 14-15). A arte, como expressão das percepções, emoções e imaginações (espiritualidade) dos artistas se apresen-

ta, nesse caso, como um profundo conhecimento estético do mundo no qual um mergulho geográfico nesse univer-

so pode revelar importantes formas de conceber, representar, agir e fazer espacial do homem. 

 Os olhares geográficos devem ser voltados para o homem, para o humano-no-homem. Cada ser humano é 

uma dimensão do universo, uma partícula do cosmos. Segundo Marandola Jr. (2010, p. 22), o “(...) sentido humano 

essencial está expresso de forma mais evidente no conhecimento experiencial vivido quotidianamente, nas produ-

ções artísticas, nas culturas e saberes populares, na memória e no imaginário das cidades”. Cada ser-humano é uma 

pequena dimensão de mistérios ainda desconhecidos, sobre os quais a geografia pode se enriquecer e se surpreen-

der com os sentidos artísticos-espaciais desenhados por cada pessoa, a partir daquilo que significa ser/existir para 

cada sujeito.  

 Segundo Marandola Jr. (2010), comentando Monteiro (2005), “o sentir do artista é uma produção/extração de 

sentido do mundo, das coisas, do ser e dos entes”. Isso implica, entre outras coisas, que a produção artística é um 

fazer espiritual que toma forma a partir do estar-no-mundo. Mas este estar-no-mundo é muito subjetivo, é muito 

particular, e cada um está-no-mundo de uma maneira muito intima, e percebe-o e representa-o a partir de um estilo 



 

 

muito próprio. E os geógrafos podem participar desse “sentir do artista” a partir da mesma sensibilidade estética, 

reaprendendo “(...) a contemplar, com olhar lírico, as paisagens e os lugares” (MARANDOLA JR., 2010, p. 22). As 

obras de arte de Vincent van Gogh, por exemplo, estão repletas desse lírico de maneira tão intensa que, ignora-las 

seria silenciar territórios, paisagens e lugares existenciais para o fazer geográfico.  
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 A Pan-Amazônia, como lugar de heterogeneidade, as “Amazônias” têm sido um tópico muito presente na 

agenda dos encontros, simpósios, colóquios, seminários e Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em escala 

planetária. Os olhares de pesquisadores, críticos e teóricos espraiam-se pelas camadas discursivas as mais diver-

sas possíveis: cultura, geografia, literatura, historiografia, filosofia, antropologia, textualidades indígenas, corpos 

negros, falas brancas, diáspora, hibridismo, mestiçagem, fronteira, margem, deslocamento, entre-lugar, regio-

nal, nacional, global, dentre tantas outras vertentes de leitura. 

 Para evitar uma discussão muito geral e abstrata, o presente resumo sob o título (Re)fundação do mito de 

isolamento e as representações discursivas no desnudamento do espaço pan-amazônico, delimita como tema de 

pesquisa a figuração do outro na escrita literária que instituiu, forjou representações em relação a este lugar, de 

como o imaginário do outro reforçou e influenciou o discurso de constituição de uma identidade à Amazônia e 

foi o lugar fundador do mito de isolamento, torna-se importante demonstrar um breve relato sobre a constru-

ção discursiva que se tem da Amazônia e como essa representação perdura por séculos no imaginário social, 

cultural e geográfico sobre o espaço amazônico. Logo, partimos do pressuposto que a construção da ideia de 

uma Amazônia geograficamente isolada, se deu através da formação de um complexo discursivo de objetivação 

da região, desde o século XVI, com viajantes, cientistas, comerciantes, vista como “inferno verde”, “deserto oci-

dental”, “exótica” etc, contudo, foi no século XX que essa figuração se tornou mais nítida, partindo sempre da 

orquestração ideológica do seu lugar, assim como nos remete Bakhtin, onde através dele, observamos que a 

palavra, a enunciação, “não existe fora de um contexto social, portanto é ideológica” (BAKHTIN, 1995, p. 16), 

conforme esclarece Marina Yaguello na introdução que faz à obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, do referi-

do autor. 

 A origem do discurso de isolamento produzida sobre a Amazônia poderia estar no texto do espanhol Gas-

par de Carvajal, 1541, traduzido por Antônio Porro, no entanto, coube a Euclides da Cunha a consolidação da 

ideia de isolamento do espaço amazônico a partir de sua expedição de reconhecimento ao Alto Purus, 1905, e, 

posteriormente, a publicação do seu livro À margem da história. 

 De acordo com Michel Foucault, em seu texto O que é um autor?, existe uma reflexão de que há autores 

que fundam características tão marcantes que dão origem e/ou consolidam discursos, sendo assim, trazemos 

como tese, no presente projeto, a origem e/ou consolidação desse discurso de isolamento, ou seja, a origem do 

mito fundador do isolamento da Amazônia em Euclides da Cunha (1975; 2000). 

 Euclides era engenheiro, republicano, defensor das ideias liberais e do progresso. A partir dessas perspec-

tivas (que refletem sua visão de mundo) e de sua viagem ao Purus, formulou umas das mais significativas análi-

ses sobre a região amazônica: “terra sem história”, “selvagem”, “rincão solitário” (ALBUQUERQUE, 2015). Nela, 
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o homem “amazônico” está à mercê do rio e da natureza, um “Judas ahsverus”, condenado a não ter cultura e a na-

da produzir, isolado na imensidão daquele “deserto verde”, envolto de perigos. 

 E como um intelectual que seria lido, ouvido e reproduzido pelos anos seguintes, assim como o foi, deixou de 

herança ecos em outros escritores, tais como Abguar Bastos (1934), Alberto Rangel (2001); Craveiro Costa (1974), 

Samuel Benchimol (2009), Leandro Tocantins (1983; 2003), dentre outros, que continuaram a hegemonizar a região 

e representá-la isolada. Logo, nossa proposta ampara-se em examinar o tema das figurações instituídas à Amazônia - 

como “inferno verde”, lugar de insulamento - e, elaborar, trazer estratégias discursivas que o descortine, que o sub-

verta, que o negue. Tendo como intuito compreender que tais construtos sobre a região eram carregados de inte-

resses econômicos, civilizatórios e ideológicos. 

 Para dar conta do percurso de leitura dos pressupostos teóricos e dos objetivos desse estudo, adotam-se os 

seguintes procedimentos metodológicos, enveredamos então por uma lista enorme de documentos escritos como 

os jornais amazônicos, desde 1906 a 1980, encontrados nas repartições do governo e no site da Biblioteca Nacional, 

além de relatórios de prefeitos, governos e ministeriais datados de igual época. Além destes, usaremos referências 

bibliográficas como relatos orais, fotografias e entrevistas. 

 Esse é, portanto, o problema de pesquisa que definimos para meditar nos textos euclidianos, e autores por ele 

influenciados. Além, é claro, de analisá-los no prisma da AD Francesa, dos Estudos Culturais, fenomenológicos e da 

crítica pós-colonial com a ideia de descortinar as representações do “outro”, que, segundo Homi Bhabha (1998), ao 

observar e analisar os modos de vida, a cultura, e, logo, o espaço (grifo nosso), emite suas percepções, suas repre-

sentações erguidas em suas culturas de origem, carregadas de juízos de valores, por consequência, interferindo na 

compreensão do espaço, dos costumes e modos de vida estranhos a sua cultura.  

 Destarte, tendo como base teórica e crítica os estudos culturais, fenomenológicos e a Análise do Discurso 

francesa, faremos uma análise das narrativas euclidianas, que serão interpretadas aqui, como espaços ficcionais on-

de se mesclam distintas histórias, olhares de outro lugar, e temporalidades representadas nas cenas literárias do 

trânsito dos migrantes “nordestinos” e das paisagens fantasmagóricas, lugar À margem da história. Logo, se reapro-

priaremos dessas narrativas, os resultados esperados são de (des)construirmos tais representações, proporcionando 

uma “nova” visão sobre a Amazônia, fazendo tessituras com o intuito de desmistificar o mito fundador do isolamen-

to amazônico através, também, de depoimentos, da subversão, da visão da mulher/homem amazônico, de suas vi-

vências na ressignificação e/ou construção do espaço que direcionam-se a um buen vivir.. 
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Introdução 

 Há mais de 60 anos o Disneyland Park (Disneylândia) penetra o imaginário infantil com seus castelos mági-

cos repletos de princesas e sonhos materializados em atrações do parque temático. A felicidade é fabricada e a 

tristeza não tem lugar naquele espaço. Contrapondo essa representação popularizada pelos filmes produzidos 

pela Disney e por vários aportes midiáticos, Sean Baker, em 2017, apresenta outra Flórida, aquela invisibilizada, 

onde a segregação social é a realidade. 

 Projeto Flórida (BAKER, 2017) nos revela uma face do parque temático mais famoso do mundo por uma 

perspectiva infantil. Moonee, a personagem principal. Ela tem apenas 6 anos e vive no motel Magic Castle, loca-

lizado em Kissimmee, Flórida, com sua mãe. Por sua ótica é possível experienciar as diferentes paisagens nas 

proximidades da Disneylândia, principalmente aquelas que não são vendidas, sem propagandas, que são invisí-

veis. 

 As invisibilidades do cotidiano daqueles que vivem nas proximidades do imaculado mundo mágico da Dis-

ney. Elas são, na maioria das vezes, ignoradas por Hollywood, começam já pelo nome. Projeto Flórida foi o pri-

meiro nome do parque, criado para produzir uma atmosfera real dos imaginários cinematográficos. 

 Dessa forma, sua criação produziu uma atmosfera de alegria e de diferenças sociais profundas como a de 

Moonee e sua mãe, que luta para criar a filha nas condições que lhes foram impostas, sem perder a “mágica”. 

Cabe-se então, questionar: Como Projeto Flórida (BAKER, 2017), aborda as desigualdades das/nas paisagens in-

visibilizadas pelas representações da Disneylândia  como  o Projeto Flórida as aborda? 

Metodologia 

 Rose (2016, p. 1) aponta que, “cultural geography as a subdiscipline is very good at thinking about the 

cultural politics of images, and particularly images of places; exploring the implicit power relations of represen-

tations of places is its bread and butter”. Por meio dessa perspectiva, foram exploradas as paisagens invisibiliza-

das no cotidiano que são reveladas pelo filme Projeto Flórida (BAKER,2017). A interpretação foi realizada pela 

relação entre Geografia e Cinema que, na contemporaneidade, encontra terreno fértil em diversas perspectivas. 

Conforme Costa (2013), procura-se dialogar os fotogramas, sequências e cenas de modo a decifrar as paisagens 

vivenciadas pela protagonista do filme. 

 Segundo Hopkins (2007, p. 65), “O filme é um centro de sentido na medida em que é um ponto focal para 

a construção de ideias, valores e experiencias compartilhadas”. Nesse sentido, a Geografia pode construir, por 

meio dos filmes, análises de lugares e paisagens que são por eles compartilhados. Foram utilizados referenciais 

teóricos da Geografia Cultural, principalmente acerca da categoria Paisagem e estudos sobre cinema e geogra-

fia. 

Resultados 

Paisagens invisíveis em Projeto Flórida (2017) pela visão de  

Moonee: Fim da inocência e segregações da Disneyland  
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 Projeto Flórida (BAKER, 2017), revela, pela perspectiva das crianças, em especial Moonee, a magia que é ima-

ginada por aquelas crianças que vivem às margens da magia vendida pela Disney. Em uma paisagem que é homoge-

neizada, encontrada em diversas partes do mundo e espalhada pelos diversos filmes por ela produzidos. 

 Segundo Besse (2006, p. 64) “Ler a paisagem é extrair formas de organização do espaço, extrair estruturas, 

formas, fluxos, tensões, direções e limites, centralidades e periferias”.Dessa forma, a paisagem permite compreen-

der as diversas situações do mundo, principalmente suas homogeneidades e heterogeneidades. Pela perspectiva da 

paisagem, pode-se extrair as contraposições reveladas pelo filme. 

 O Show de queima Fogos do Magic Kingdom é uma das principais atrações do parque da Disney. No fotogra-

ma (Imagem 1), visualiza-seMoonee, sua mãe Halley e sua amiga Jancey, observando-os de longe, em um estaciona-

mento, para comemorar o aniversário de Jancey. A distância dos dois mundos é reveladora e constitui uma das se-

quências principais do filme, por encarnar as diferentes esferas da imaginação:a vendida (Disney) e a vivida 

(Moonee). 

Imagem 1: Halley, Moonee e Jancey assistindo show de fogos do Parque Magic Kingdom da Disney à distância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Baker, 2017, 01hr. 12min. 48seg. 

 Nesse olhar, pode-se decifrar que o filme representa paisagens diferentes do homogêneo, de forma a com-

preender a realidade vivida pelas pessoas às margens do capitalismo. Entende-se que, de acordo com Almeida 

(2003, p. 72), “as representações são fundadas sobre a aparência dos objetos e não sobre os objetos em si”. Isso 

implica entender que a representação da Disney, do sonho, da imaginação inocente e infantil, é desconstruída pela 

de uma Disney em que a imaginação é o único meio da criança de se afastar das problemáticas sociais por ela en-

frentadas. 

 A paisagem, nesse sentido, “alows and even encourages us to dream... Yet it can anchor our attention because 

it has componentes that we can see and touch” (TUAN, 1979, p. 101). Por meio da paisagem é possível experienciar/

vivenciar diferentes esferas, imaginar o passado, entender o presente e visualizar o futuro.  

 Ela é, assim, “not merely the world we see, it is a construction, a composition of that world. Landscape is a 

way of seeing the world” (COSGROVE, 1998, p.13). Na perspectiva de Moonee, as paisagens da Disney, mesmo que 

próximas, são distantes. Para ela, essas representações não são impossíveis de alcançar por meio da construção de 

sua imaginação. 

 Isso reafirma a proposição de Mitchell (2008, p. 163) de que “Landscape is thus a fragmentation of space and 

a totalization of it. People make sense of their fractured world by seeing it as a whole, by seeking to impose mea-

nings and connections”. Os fragmentos do espaço, constituídos por paisagens, ao se conectarem formam aspectos 

de um mundo que é vivenciado e imaginado. No filme, a imaginação da protagonista e das outras crianças salienta a 

contraposição das paisagens invisibilizadas. 



 

 

 Destarte, conforme Serpa (2013, p. 170), a paisagem “é compósita, pois resulta sempre de uma mistura, um 

mosaico de tempos e objetos datados”.A Disney de Moonee é uma ruptura com o homogêneo e, ao mesmo passo,é 

reveladora das diferentes paisagens que coexistem, nem sempre de forma harmônica, em seu “mundo mágico”. 

 As invisibilidades sociais provocadas pela materialização do imaginário da Disney, são reveladas por Moonee e 

seus amigos de maneira provocativa, ao mostrar os fossos sociais que existem, tanto no filme, quanto na vida real, 

nas proximidades de Orlando. Enquanto as princesas vivem em um castelo artificial, símbolo da marca, Moonee e 

sua mãe vivem em um dos múltiplos motéis localizados nos entornos do parque.  

 Nessas paisagens que o filme mostra, predominam os excluídos socialmente, como os latinos, negros e crian-

ças em situações de abandono paternal. Além disso, ainda que existam inúmeras casas desocupadas em decorrência 

à crise imobiliária de 2008, a maioria dessas pessoas não possui moradia e necessita de auxílio de ONGs para garan-

tir sua sobrevivência. Assim, essas paisagens não-idílicas, evidenciam as segregações socioespaciais por meio do 

olhar infantil, da inocência, descontruída no decorrer do filme Projeto Flórida. 
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Introdução  

 Os estudos das festas na atualidade apresentam o avanço dessa temática na Geografia Cultural e, tam-

bém, por meio do aporte da Geografia Humanista, incluindo as discussões de caráter epistemológico. Nesse 

sentido, como dimensão geográfica, a temática das festas evidencia, entre outras abordagens, o mundo vivido e 

tem no conceito de lugar, sua principal base de interpretação.  

 As bases das discussões apresentadas neste resumo partem das geograficidades dos brincantes da festa 

do Bumba meu boi no Maranhão, como portadoras de sentidos, do ato de brincar o Boi. As geograficidades são 

discutidas como constituição de elementos fixos e simbólicos dos indivíduos e grupos, grafadas no lugar. Discuti-

mos ainda, a compreensão de geograficidade como a relação entre as pessoas e os lugares, lugares compreendi-

dos como o encontro com os sujeitos, espaço experenciado, vivido.  

 O objetivo é apresentar os ritmos da vida e os ritmos da festa do Bumba meu boi, por meio da analítica 

existencial dos brincantes, sendo esta analítica, parte da Tese de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em 

Geografia da Universidade Federal do Paraná, que teve como objeto de estudo, a festa do Bumba meu boi no 

Maranhão. A pesquisa concentrou-se no grupo de Boi Rama Santa, em Cururupu do sotaque Costa de mão e no 

grupo de Boi Maioba, na comunidade da Maioba situada na região circunvizinha de São Luís, do sotaque Matra-

ca ou da Ilha. No Maranhão, o sotaque Costa de mão é assim denominado, em função do pandeiro ser tocado 

pelos brincantes, com as costas das mãos e o sotaque de Matraca ou da Ilha é assim denominado, devido ao 

som produzido por matracas (pedaços de madeira). A referência sotaque da Ilha é por ter surgido na Ilha de São 

Luís.  

Problematização  

 A partir de leituras e participações de eventos sobre o Bumba meu boi ficou evidenciado a valorização 

dessa festividade como patrimônio cultual, o que denotava tanto a defesa da festa como objeto de consumo 

cultural, quanto à defesa da manutenção de elementos considerados tradicionais, a exemplo do auto 

(encenação do enredo da festa) e das indumentárias.  

 No âmbito dessas discussões, a vivência e experiência dos sujeitos da festa (significatividade, emoções e 

sentimentos) com o universo do Boi não eram apontadas nos discursos dos palestrantes. Nesse sentido, obser-

vou-se a necessidade de pesquisar a festa do Boi, tendo como foco os brincantes, seus lugares, suas ações em 

relação à brincadeira.  

 Essas constatações direcionaram a pesquisa para uma geografia da vida, para o mundo das pessoas, para 

uma linguagem do vivido, do experenciado, para uma “geografia em ato”, um conhecimento geográfico “[...] 

que tem por objeto esclarecer os signos da Terra, que revela ao homem sobre sua condição humana e seu desti-

no” (DARDEL, 2011, p.2).  

RÍTMOS DA VIDA, RÍTMOS DA FESTA: análises das geograficidades 

dos brincantes do Bumba meu boi no Maranhão  
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 Nesses termos, alguns questionamentos emergiram: Quais geograficidades emanam de experiências dos brin-

cantes com o Boi? Existe um Boi nos sujeitos? Que Boi é esse? Como é definido pelos brincantes? Qual o sentido de 

brincar o Boi? Esses questionamentos direcionaram ao objetivo geral da Tese, que foi: compreender as geograficida-

des dos brincantes por meio das práticas cotidianas no fazer a festa. Tal objetivo se desdobra em descrever as geo-

graficidades dos brincantes; refletir sobre as particularidades das percepções dos brincantes e analisar o sentido de 

brincar o Boi por meio das geograficidades.  

Metodologia  

 A pesquisa caracterizou-se como do tipo de campo, os procedimentos foram levantamento bibliográfico, do-

cumental e participante, a abordagem foi qualitativa por meio de entrevistas e observação direta das festividades.  

 A opção pelo aporte teórico para compreensão das geograficidades dos brincantes a Tese foi, o da Geografia 

fenomenológica. Nesse sentido, tomamos como referência a Geografia fenomenológica de Eric Dardel (2011) que, 

para Holzer (2011), une a perfeição ciência e filosofia. Nessa tessitura, encontramos em Heidegger (1988) o caráter 

ontológico do “ser-no-mundo” e discutido por Dardel (2011) como inscrições do terrestre no humano. Por essa simi-

laridade entre a filosofia e a geografia, optamos em caminhar por meio da abordagem fenomenológica que, na geo-

grafia, tem como um dos seus principais aportes, o conceito de lugar. Este aporte geográfico permite a compreensão 

das geograficidades dos brincantes do Bumba-boi e a análise existencial no lugar, espaço pleno de significados.  

Resultados  

 Durante a pesquisa, o vínculo com a família apresentou-se como elemento preponderante para a entrada e/

ou permanência na festa do Bumba meu boi. Nossa observação, porém, constatou que essa relação é tão visceral 

para algumas famílias que, a casa da família é um mundo/lugar do brincante e do Boi, constituindo-se, assim, ele-

mento espacial singular para a compreensão das geograficidades. Também, constatamos a forte afinidade dos brin-

cantes com as simbologias da festa, sobretudo, àquelas que têm proximidade com suas funções no Boi, como o bor-

dado, a representação do Boi, o caboclo de fita, as toadas, os rituais (batismo e morte) e as etapas da festa.  

 A partir das discussões com base na análise existencial de Heidegger (1988) verificou-se que o brincante en-

contra no Boi, sentidos e referências do seu habitar, de brincar, de rezar, de viver, de ser bordadeira, de ser miolo, 

de estar situado em lugares como São Luís, Cururupu. A casa, o arraial são seus mundos/lugares, experenciados e 

dotados de sentido e carregados de referencialidade e significatividade.  

 A referencialidade, segundo Vattimo (1987, p. 31), na filosofia de Heidegger, parte do entendimento do signo. 

“No signo, a utilidade coincide com a <capacidade de referência>, o signo não tem outro uso senão referir-se a al-

go”. É por meio do signo que se revela a mundanidade do mundo e o ser das coisas. Sendo o mundo a totalidade dos 

instrumentos do homem, os signos são um pouco como as “<instruções para usar>” os ditos instrumentos. Nesse 

sentido, aprendemos a usar as coisas, mais por meio dos discursos que nos põem ao corrente sobre o uso das coisas 

do que por meio do manuseio. (VATTIMO, 1987).  

 No desenvolvimento da analítica existencial, o nosso ser no mundo não é só ou, principalmente, um estar no 

meio de uma totalidade de instrumentos, mas um estar familiarizado com uma totalidade de significados. A instru-

mentalidade das coisas não é só o seu servir efetivo para fins, mas o seu valer para nós, num sentido ou outro. As-

sim, o mundo é experenciado e dotado de sentido no qual a referencialidade prevalece sobre a materialidade, nesse 

sentido, a geograficidade é interpretada em termos de significação e não de substância.  

 As geograficidades dos brincantes, constituídas por suas vivências e experiências com o lugar e com o mundo 

são anunciadas na identificação com os sentimentos quanto à sonoridade do Boi, as letras das toadas, dança e à reli-

giosidade. Essa identificação é base do simbólico, da expressão cultural que cada brincante deixa aflorar por meio de 

suas memórias. Mas é também, por meio do Boi que o brincante apresenta seu mundo a outros lugares e às outras 

pessoas, tornando sua identidade e individualidade reconhecida. 
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Introdução 

 O lugar e as representações simbólicas são as bases que nortearão as formas espaciais para o entendi-

mento do sentido do lugar da festa do Boi-à-Serra em Santo Antônio de Leverger/MT nesse estudo. 

 Assim, o objetivo principal desse artigo é abranger a constituição do lugar das/nas festas do Boi-à-Serra 

que garantem sentidos, uma vez que ele detém características associadas aos aspectos da experiência individual 

e coletiva (grupos sociais) e da vivência, mediante a concepção expressiva das representações simbólicas das 

festas. 

 Para tanto, recorrem-se às contribuições de Merleau-Ponty e Tuan. Os postulados conceituais que subsi-

diam a categoria lugar para a ciência geográfica, correlacionando-a aos sentidos festivos, direcionam o entendi-

mento dela como uma formação simbólica e representativa. Para Yi-Fu Tuan, o lugar é um espaço que foi apro-

priado afetivamente. "O lugar é um mundo de significado organizado" (2011, p. 198). 

  O lugar torna-se a dimensão do espaço que se apresenta a partir da impossibilidade de arrazoá-lo como 

algo estático, descontínuo e isolado, como uma interface entre o passado e o futuro: ele é apresentado por um 

sentido de mundo simbolicamente cultural. Assim, intenta-se decodificarem os espaços-símbolos da Festa do 

Boi-à-Serra e do lugar. Como hipótese, ressalta-se a formação dos sentidos de lugar da/na Festa do Boi-à-Serra 

associados às representações espaciais e simbólicas. 

Problematização 

 O mundo festivo é praticado e experiência por um sistema comunicacional de símbolos e significados, 

contendo uma multiplicidade de sentidos e formas evidenciadas em expressões produzidas em movimentos do 

corpo e da fala. A partir desse entendimento, as contribuições de Merleau-Ponty e Tuan tornam-se fundamen-

tais para o campo teórico percorrido para entender-se a Festa do Boi-à-Serra. 

 A Festa do Boi-à-Serra é um texto corpóreo composto pela cultura, pelos  símbolos, pelos códigos e pelos 

simbolismos, além de ser uma manifestação marcada por uma linguagem corporal refletida nos gestos das tradi-

ções do passado e do presente.  

 Situar o Boi-à-Serra na condição de lugar do corpo festivo é estabelecer a relação entre o ser humano e o 

imaginário do objeto, da contemplação, dos ritos, das formas e dos ritmos. É na experiência da vida e na decodi-

ficação da linguagem expressa do lugar e dos corpos festivos do boi que se revela o corpo- sujeito, o qual é re-

sulta do amálgama da expressão, do espírito e da produtividade de sentido e de história, segundo Merleau-

Ponty (2011).  

 O campo fenomenológico de Merleau-Ponty é valioso para a presente pesquisa a fim de se interpretarem 

as ações e emoções dos sujeitos que compõem esses lugares, ou melhor, o lugar da festa e o corpo festivo do 

boi. Assim sendo, a festa é um mundo representado pelo corpo. De qual corpo fala-se? Do que se torna o “lugar 

do fenômeno de expressão” conforme assevera Merleau-Ponty (2011, p. 271). 

 Igualmente, é a partir desse corpo representado por uma estrutura de um boi que ocorre a técnica do 

Experiências Geográficas: Territórios de Sentidos na  
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festejo. É pelo corpo que se consegue ler os movimentos e entender a transmissão de informações do lugar festivo. 

O corpo é o sujeito da percepção e da experiência e possibilita a garantia do sentido da Festa do Boi-à-Serra.  

 Diante do exposto, questiona-se: Quais são os sentidos, por meio do corpo-simbólico do Boi existentes na Fes-

ta do Boi-à-Serra em Santo Antônio de Leverger/MT?  

 O sentido da vivência do corpo do Boi-à-Serra retoma o significado do corpo simbólico e festivo numa ativida-

de perceptiva da brincadeira. Para os brincantes do Boi, “exatamente na medida em que se tem um saber adquirido 

e reciprocamente, o corpo é como um sujeito natural, como um esboço provisório do ser total” (MERLEAU-PONTY, 

2011, p.269). É um corpo vivo, que age, representa, sente e simboliza. Ele tem identidade, existência, intencionalida-

de e perceptividade. 

 O corpo expressa sentidos de acordo com o movimento de percepção que realiza. Ele situa-se no mundo sen-

sível, que lhe faz sentido e, à medida que se comunica com os outros, expressa essa percepção, a qual é comunica-

da, antes das palavras, pelo próprio corpo. O ser no mundo e o corpo estão interligados. E a expressão procede dis-

so. A expressão do Boi-à-Serra é a do ser no mundo festivo. 

Metodologia 

 A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica. A linha de pesquisa é a fenomenólogica, com abordagens 

descritiva, analítica e explicativa. São utilizados como fontes autores e pesquisadores da área, bem como análise dos 

mapas mentais realizados na pesquisa de campo. Dentre os pesquisados se destacam: Amorim Filho (1999), Chavei-

ro (2012), Dantas (1999), Kozel (2001), Merleau Ponty (2011), Tuan (2011), entre outros. 

Resultados 

 O estudo da Festa do Boi-à-Serra, a partir das teorias fenomenológicas que explicam os sentidos do sistema 

simbólico da linguagem festiva — centrado nas falas e nos corpos representados pelo boi — é o sentido do lugar, 

efetivado pelas dimensões simbólicas, míticas, imaginárias e corporais do Boi-à-Serra. A festa é considerada peculiar, 

do cotidiano e associada as tradições. 

 A Festa do Boi-à-Serra é considerada uma prática cultural coletiva, vivenciada em uma dimensão mítico-

simbólico-subjetiva e praticada com a presença da figura do boi, que é representado pelo corpo-sujeito do brincan-

te, segundo Merleau-Ponty. A brincadeira do boi é uma forma festiva que constitui seu próprio espaço: o lugar festi-

vo.  

 É sobre essa perspectiva que se retoma a ideia de que a experiência humana revela uma simbólica ligação en-

tre o corpo e o lugar, ou melhor, demarca que os sentidos do lugar são aqueles expressos nas vivências da festa. Pa-

ra tanto, a análise geográfica do corpo-sujeito (Merleau-Ponty) e o lugar existencial (Tuan) garantem a compreensão 

dos sentidos e dos significados humanos atribuídos ao lugar.  

 A Festa do Boi-à-Serra é o lugar em que se estrutura a relação do outro com o eu, é a dimensão espacial dos 

encontros, onde se localizam os símbolos, as coisas, os brincantes, os outros e nós mesmos. 
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Pedro Teixeira Vilela 

Introdução 

 A música como produto cultural materializa-se geograficamente através dos espaços sonoros e dos refe-

rentes simbólicos associados ao universo musical e através dos quais a sociedade se identifica. Assim, o proces-

so de criação musical não acontece em um vazio temporal e espacial. Os sons, escalas e melodias são criações 

culturais e sociais, sendo assim elementos importantes na configuração e produção do espaço geográfico, além 

da territorialidade musical está ligada à dotação de simbolismos e significados a um território a partir de perfor-

mances musicais que organizam e dinamizam o espaço. No caso do samba para Dozena (2009):  

    o samba estabelece territorialidades por meio de práticas sociais e representações subjetivas 
    que tornam São Paulo uma cidade capaz de “convidar” os indivíduos à realização humana por 
    meio integração com o samba, que permeia todas as suas regiões; faz-se necessário perceber 
    os significa dos dos territórios demarcados pelos sambistas e como se dá a interação dos sam
    bistas com esses territórios. (p. 19).  

 É neste sentido em que o presente trabalho pretende abordar a música do artista Cinval Coco Grude, co-

mo uma forma de expressar camadas de significados sobre (e a partir das) realidades sociais e culturais do espa-

ço urbano de Recife, repleto de tensões e contradições advindas da vivência que o artista tem deste ambiente.  

 Cinval Cadena, nascido no Sertão de Pernambuco, mais precisamente no município de Arcoverde, foi um 

dos artistas atuantes da dita cena Manguebit1 por intermédio da extinta banda “Querosene Jacaré”, um grupo 

que fazia um rock’and’roll com grande ímpeto, mas preservava as referências regionais (característica do supra-

citado movimento), tanto nas rimas, temas e letras, grande parte disso sendo influência de outros artistas com 

origens semelhantes às de Cinval. 

 Mesmo ainda participando da Querosene Jacaré (que acabou oficialmente em 2002), Cinval, que sempre 

foi um inquieto musicalmente falando, resolveu por conta própria lançar seus discos solo, adotou uma estética 

“do it yourself” e resolveu produzir os seus discos em casa, com uma gravadora de fita cassete, sem computador 

e vendê-los por conta própria, pelas ruas e nos shows que fazia pelas esquinas do centro do Recife. Suas can-

ções, em grande parte das vezes, levam o Recife e suas paisagens como mote central, além de refletir as condi-

ções sociais da cidade, que revela, ainda hoje, marcas de uma estrutura econômica global e defasada socialmen-

te. 

Problemática 

 A pesquisa assenta-se na relação entre parte da obra de Cinval Coco Grude e a instituição de um modo de 

interpretar o espaço recifense. Esse artista independente, como um ex-participante do movimento Manguebit e 

vivente do Recife, embora relativamente desconhecido, é importante enquanto músico que canta o “ser reci-

fense”.  

 De forte cunho social e político, suas músicas funcionam como um meio de resgate de processos históri-

cos e sociais que marcaram e marcam o imaginário e a paisagem da cidade. Neste sentido, questiona-se: para 

além das outras expressões culturais, como se dá o papel da música no caráter de reafirmação de identidades 
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1 O Mangue Beat corresponde a uma cena cultural surgida na década de 1990, na cidade de Recife, articulando elementos da “cultura 
tradicional” do Nordeste do Brasil (maracatu, ciranda, samba) com elementos globais ligados à cultura pop (rock, música eletrônica, rap, 
reggae). Caracterizado como um movimento que emergiu numa sociedade marcada por uma realidade espacial urbana de forte exclusão 
social, suas músicas e discursos caracterizam-se por uma visão crítica sobre o espaço que viviam, buscando mostrar suas próprias visões 
sobre a sua cidade, diferente da visão globalizante de mundo, onde a miséria de poucos torna-se comum e justificável para o sucesso de 
uma minoria (BARBOSA,2011, p. 52).  

 



 

 

socioterritoriais do Recife? Ou ainda, como a obra de Cinval Coco Grude pode ser entendida como um importante 

meio para se desvendar a estrutura e a dinâmica geográfica do ambiente urbano da capital pernambucana? Busca-

se, além do mais, entender como a prática musical de Cinval contribui para o debate sobre a interface da música na 

geografia com relação à difusão e propagação da arte de uma forma não hegemônica. 

 Portanto, a investigação coaduna-se com recentes trabalhos em Geografia Cultural que abordam a problemá-

tica da fabricação mútua entre sujeito, cultura e lugar através da música e dos estudos mais gerais sobre sonoridade 

e espaço, levando em conta que a ação artística não é mero reflexo de traços culturais localizados, mas sim que a 

atividade criativa se dá a partir – e através da – realidade cultural Ou seja, a cultura faz parte do processo de produ-

ção e estruturação da sociedade através da ação criativa dos sujeitos (BERDOULAY, 2002, p.55). 

Metodologia 

 A metodologia do presente trabalho, consiste em pesquisa bibliográfica tomando como referência autores da 

Geografia e Música que têm relevantes estudos na área como Lucas Panitz (2010), Lily Kong (1995), Alessandro Do-

zena (2009), George Carney (1998) entre outros. Estes autores são bases importantes na compreensão dos estudos 

sobre identidades sociais e reordenamentos espaciais ligados a música. A música como resultante do processo de 

produção social, materializa-se no espaço modificando-o a partir de territorialidades ligadas às manifestações cultu-

rais referentes a mesma. Deste modo, faz-se necessária a pesquisa em Geógrafos que são teóricos nos conceitos de 

espaço e território, como por exemplo Milton Santos (1996) e Rogério Haesbaert (2005). 

 Audição sistemática da obra do artista Cinval Coco Grude, com “decupagem” dos temas e lugares ali significa-

dos, de modo a dividir as músicas em cenas, sequências e planos localizados. Realização de um mapeamento dos 

lugares, trajetos e elementos naturais referidos mais frequentemente na obra do músico, bem como a sua inserção 

num imaginário geográfico do Recife. 

 A pesquisa empírica é um complemento da teorização e da leitura da bibliografia, pois nos permite enxergar o 

objeto de pesquisa através de uma perspectiva diferente. Será importante também aprofundar a pesquisa a partir 

da escuta da discografia e dos vídeos relacionados à Cinval, afim de perceber mais claramente o discurso político e 

social que está por trás de sua canção, afinal de contas suas músicas representam a vivência do ambiente local, 

abordando temas culturais, sociais e políticos que dinamizam e caracterizam o Recife.  

Resultados 

 A interface da Geografia com a música é fartamente evidenciada pela obra de Cinval Coco Grude no e sobre o 

Recife. Tomando como norte as categorias paisagem, lugar e identidade e, ainda, seguindo a metodologia proposta 

de audição sistemática da obra do artista em questão, podemos atribuir a ideia de que, primeiramente, as letras das 

músicas denotam não somente a retratação paisagística da cidade do Recife, mas também uma experimentação 

profunda da própria cidade. 

 Ademais, vemos que algumas de suas canções carregam a paisagem sonora cotidiana da cidade do Recife, 

como por exemplo no disco “Falando das Ruas - 2000”; essa junção das letras com a própria sonoridade das ruas da 

cidade demonstra não somente a absorção de uma imagética por parte do artista, mas também uma produção do 

que seria essa paisagem da cidade por parte do “ser recifense”. 

 Por fim, temos as questões dos lugares através dos quais Cinval se retrata como artista, o que evidentemente 

não acontece apenas no campo imaterial das músicas e ideias, mas sim numa participação e vivência da cidade. Sen-

do assim, o artista edifica uma dimensão espacial que é crucial para o entendimento da proposta deste trabalho. 

Além também das questões da produção e difusão não hegemônicas de sua obra, que de certa forma o torna único 

e que dá o mote para a continuação da pesquisa. 

Referências Bibliográficas 

BARBOSA, David Tavares. Pontes imaginárias sob o céu da Manguetown: influências do Mangue Beat sobre as políti-



 

 

cas públicas no entorno do Rio Capibaribe: uma análise do Circuito da Poesia e do Carnaval Multicultural. Recife: Ed. 

Universitária da UFPE, 2011. 

BERDOULAY, Vincent. Sujeto y acción en la Geografía cultural:el cambio sin concluir. Boletín de la A.G.E. N.o 34 - 

2002, págs. 51-61. 

CARNEY, George O. Music geography. Journal of Cultural Geography 18, 1998, 1-10. 

CORRÊA, R. L.; ROSENDAHL, Z. (Orgs.). Literatura, Música e Espaço – Uma introdução. Literatura, Música e Espaço. 

EdUERJ, Rio de Janeiro, 2007, p. 7-16. 

DOZENA, A. As Territorialidades do Samba na Cidade de São Paulo. 2009 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filoso-

fia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2009.  

HAESBAERT, Rogério. Da desterritorialização à multiterritorialidade, In: X Encontro de Geógrafos da América Latina, 

2005, São Paulo.  

KONG, Lily. Popular music in geographical analyses. Progress in Human Geography 19, 1995, 183-183 

PANITZ, Lucas. Por uma geografia da música: o espaço geográfico da música popular platina. 2001. 199 f. Dissertação 

(Mestrado em Geografia)- Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010 

SANTOS, Milton. A natureza do espaço. São Paulo: Edusp, 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sheila Regina Alves Carvalho 

Mestranda do PPGEO/UERJ 

sheilacarvalho.geo@gmail.com 

Introdução 

 O presente artigo tem como objetivo pensar o tempo, especialmente o passado, nos estudos geográficos, 

defendendo a Memória enquanto via de análise para desvelar a cidade do Rio de Janeiro da segunda metade do 

século XIX a partir da leitura, interpretação e seleção das crônicas que se referem aos bondes cariocas no rico 

universo de crônicas machadianas. 

Problematização  

 É notável um aumento considerável no interesse pelo passado nas últimas décadas, conforme podemos 

verificar em Lowenthal (1975) e Abreu (2012). Este interesse não se restringe aos geógrafos, perpassando ou-

tros campos da ciência, como também a sociedade de um modo geral, seja na busca de suas raízes e identida-

des ou até mesmo a partir a apropriação do passado enquanto mercadoria. Corrêa (2016) propõe cinco vias de 

análise do tempo pelos geógrafos, quais sejam: herança, memória, projeto, inscrição e trajetória. Mediante a 

apreciação do método proposto por Corrêa (2016), optamos pela Memória enquanto perspectiva para analisar-

mos a cidade do Rio de. Janeiro de Machado de Assis em suas crônicas, em especial as que tratam sobre os bon-

des. Esse rico material configura-se como um registro da vivência machadiana no Rio de Janeiro. Desta maneira, 

defendemos que o resgate dessas crônicas se constitui em um meio de adicionar novos elementos à memória 

da cidade do Rio de Janeiro.  

Metodologia  

 A metodologia utilizada no presente artigo baseia-se em pesquisa bibliográfica, na qual buscamos abordar 

o crescimento do interesse dos geógrafos pelos estudos do passado, as formas de abordagem do passado, den-

tre elas a Memória, via de análise proposta por Corrêa (2016) por nós escolhida, realizando uma breve discussão 

sobre este conceito. Como referências bibliográficas fundamentais, utilizamos Lowenthal (1975), Pollak (1989, 

1992), Halbswachs (1990), Bosi (1994), Abreu (2000, 2008, 2012), Holzer (2000), Mello (2002), Barros (2005), 

Corrêa (2011, 2016) e Alves (2012). 

 Também utilizamos enquanto metodologia a pesquisa documental, na qual realizamos a seleção e inter-

pretação das crônicas machadianas relativas aos bondes publicadas em jornais e revistas. Esse recorte temático 

foi necessário, devido ao fato do o universo de crônicas machadianas ser muito extenso, compreendendo publi-

cações de 1861 a 1900 e composto de assuntos variados. Esta filtragem foi possível através da utilização da Fer-

ramenta de busca do kindle, que nos permitiu localizar todas as citações de Machado relativas aos bondes, tota-

lizando 168 ocorrências em 73 crônicas publicadas pelo autor. Após uma leitura minuciosa, selecionamos as crô-

nicas que julgarmos mais pertinentes para a realização deste trabalho, nos interessando pelas que abordam di-

retamente das mudanças no cotidiano decorrentes da implantação dos bondes, ou sobre seu funcionamento, 

destacando aí a transição dos bondes a burro para os bondes elétricos e a utilização dos bondes enquanto me-

táfora temporal.  

Resultados  

 Machado de Assis tem sido objeto de muitos estudos, principalmente no campo da história e, mais recen-

temente, na Geografia. Esse interesse ocorre devido a uma particularidade atribuída ao Bruxo do Cosme Velho: 

Reflexões sobre o tempo e o estudo do passado: A Memória como 

via de análise de uma Geografia Machadiana através dos bondes 
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sua originalidade ao retratar a cidade do Rio de Janeiro em suas obras. No entanto, observa-se uma preferência ma-

joritária dos pesquisadores por estudos sobre seus romances, sendo suas crônicas deixadas em segundo plano ou 

muitas vezes esquecidas.  

 A narrativa de Machado de Assis é uma narrativa de alguém que praticamente viveu a vida inteira no Rio de 

Janeiro. Ao contrário dos viajantes, cujos laços espaciais são efêmeros devido a fugacidade de sua estadia (HOLZER, 

2000), a cidade do Rio de Janeiro está nele enraizada, sendo personagem de suas tramas, expressas em seus roman-

ces, contos e crônicas. A peculiaridade com que o autor retratava o Rio de seu tempo têm atraído o interesse dos 

geógrafos, que têm realizado estudos sobretudo acerca de seus romances. No entanto, nosso interesse aqui são su-

as crônicas, até então pouco exploradas em nosso campo científico.  

 Em pesquisa anterior (CARVALHO, 2013, 2016), abordamos a Rua do Ouvidor de Machado de Assis em um 

viés topofílico (TUAN, 1980) por meio de uma crônica de sua autoria, analisando os laços afetivos de Machado com 

esta que foi a rua mais importante do Rio de Janeiro no século XIX (COHEN, 2001). Devido à dificuldade exposta em 

analisar a totalidade desse rico material, por hora resolvemos elencar um tema recorrente nas crônicas machadianas 

a fim de ratificar as mesmas como um instrumento valioso na manutenção da memória da cidade do Rio de Janeiro: 

os Bondes.  

 O bonde, esse personagem tão querido e imponente de uma época, deixou suas marcas não somente no tra-

çado dos trilhos ou na expansão geográfica da cidade, mas no imaginário carioca, constituindo-se num símbolo de 

um tempo: O Rio de Janeiro do século XIX. A partir da leitura das crônicas sobre os bondes, pudemos captar a sur-

presa e a novidade que sua instalação significou para Machado e para o seu tempo, representando não só um pro-

gresso para a mobilidade da cidade, mas também uma mudança de costumes, da relação dos indivíduos com a cida-

de, permitindo que a população viesse a ter uma outra experiência urbana a partir de sua inauguração.  

 Foi possível captar também a evolução técnica deste meio de transporte ao longo do tempo, de bondes à bur-

ro a bondes elétricos, estando esta transição presente nas crônicas Machado, sendo um assunto “da ordem do dia” 

de seu tempo. Pudemos constatar também a sutil utilização por Machado dos bondes como referência temporal dos 

processos que ocorreram ou que estavam previstos de ocorrer na cidade Para referir-se ao passado, presente e fu-

turo, ou mesmo a um instante ou duração de um acontecimento, Machado, por meio de metáforas, utilizou os bon-

des como a marca de um tempo. Portanto, os bondes possuem protagonismo notório, podendo ser apreciada em 

diversos trechos das crônicas em que este veículo foi referenciado e reverenciado pelo maior escritor brasileiro.  
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Introdução 

 As manifestações artísticas são facilmente encontradas nos espaços públicos das cidades contemporâ-

neas, seja aproveitando o espaço-tempo dos sinais de trânsito ou os calçadões das grandes cidades, onde é cada 

vez mais comum encontrarmos músicos, malabaristas, palhaços, estátuas vivas, dentre outros, que buscam es-

paços para se aproximarem do público, este muitas vezes constituído por passantes preocupados com suas roti-

nas cotidianas. Neste trabalho entende-se a cidade contemporânea por meio dos seus aspectos simbólicos, 

construída através de manifestações diversas que são resultantes da expressão de vida dos seus habitantes. Es-

sas manifestações podem ser tanto sutis quanto incisivas e independente da sua natureza, entende-se que essas 

modificam a paisagem. Para Andreotti “a paisagem é [sic] um ente estético, perceptivo, cultural e psicológi-

co” (p.29) onde “somos nós mesmos a nossa paisagem” (2012, p. 07). 

 Para Cosgrove (2004, p.108) as paisagens são simbólicas por se tratarem do produto da apropriação e 

transformação do meio ambiente, além de serem uma maneira “de ver, uma maneira de compor e harmonizar 

o mundo externo em uma cena, em uma unidade visual” (2012, p.98). Assim, as cidades que são resultado de 

uma série de arranjos, tem em sua extensão marcas de diferentes grupos, formas de expressão que são entendi-

das por Cosgrove como expressões de poder, geradoras de paisagens. Dessa maneira, pensar a cidade e sua pai-

sagem, implica em compreender alguns dos elementos simbólicos que nela são encontrados. Este trabalho se 

propôs a analisar como a arte, mais especificamente as artes performáticas – aquelas que se manifestam atra-

vés do corpo do artista –, ressignificam a paisagem da cidade de Curitiba. Para isso, foram realizados trabalhos 

de campo, entrevistas abertas e semi-estruturadas, além de um questionário eletrônico, a fim de saber, dos ha-

bitantes de Curitiba, como são percebidas as performances e como essas modificam a paisagem urbana. 

Problematização 

 Para Richard Sennett (2008, p. 15) “a civilização ocidental não tem respeitado a dignidade dos corpos hu-

manos e a sua diversidade”, privando-os sensorialmente, criando nas cidades um ambiente de cerceamento 

tátil, onde os espaços construídos passaram a impedir os corpos de exercerem sua liberdade. Isso se dá por 

meio de um planejamento que enaltece a experiência da velocidade, favorecendo os deslocamentos que se tor-

na mais rápidos a medida que os referenciais tornam-se secundários (SENNETT, 2008,p 18), o que gera um en-

fraquecimento dos sentidos tornando o corpo um ente passivo. 

 Apesar disso, existem nas cidades corpos que marcam esse espaço através de ações diversas, manifesta-

ções corpóreas, performática: são corpos ativos que territorializam e modificam a paisagem urbana, criando 

pontos de referência que quebram os deslocamentos no espaço. A territorialização, onde  “o território (posse) 

emerge com a expressão” (HAESBAERT, 2012, p. 120) foi um eixo fundamental de análise para o trabalho, já que 

as paisagens, como conceitualizadas por Cosgrove (2004) estão ligadas à expressão do poder e às territorialida-

des através dos agenciamentos, e categorizam essas expressões em um espaço de reconhecimento geossimbóli-

As Performances Artísticas na Cidade de Curitiba: Paisagens,  

Territorialidades e seus Desdobramentos na Vida Urbana 
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co (BONNEMAISON). De acordo com Haesbaert os agencimentos podem ser coletivos de enunciação ou maquínicos 

de corpos – o primeiro diz respeito a um regime de signos e o segundo às relações físicas entre corpos (2012, p. 124) 

– e, é a partir desses dois agenciamentos e dos seus movimentos contínuos de territorialização e desterritorialização 

que os corpos dos artistas marcam a paisagem, desestabilizando a homogenidade que doutrina as corporeidades 

nos centros urbanos.  

 A partir dos processos metodológicos, pretendeu-se compreender como esses corpos são percebidos – se são 

percebidos – e se passam a fazer parte da paisagem urbana através do seu movimento territorializador. 

Metodologia 

 Este trabalho foi desenvolvido entre os anos de 2016 e 2017 e, teve seu recorte delimitado ao centro da cida-

de de Curitiba e a alguns bairros do seu entorno. Foram realizados 9 trabalhos de campo pautados, principalmente, 

nos processos de observação analítica, em locais e horários diversos, com o objetivo de se perceber como se dava a 

relação entre os habitantes de Curitiba e os artístas performáticos no momento de suas apresentações. Além das 

observações, também foram realizadas entrevistas abertas com seis dos artistas encontrados ao longo das observa-

ções de campo e aplicado um questionário eletrônico para o público geral, divulgado através de redes sociais, o qual 

cento e onze pessoas responderam. 

Resultados 

 Com base nas respostas obtidas no questionário, nas entrevistas e com as observações de campo, é possível  

afirmar que a presença dos artistas performáticos de rua ressignifica a paisagem da cidade de Curitiba. No que se 

refere aos trabalhos de campo, pôde-se perceber a forte relação entre a quebra de velocidade e o surgimento dos 

pontos de referência – os artistas. Antes, com a experiência da velocidade (sentida principalmente por motociclitas, 

que foram os que mais tiveram conflitos diretos com os artistas) havia um espaço de privação sensorial onde as 

transferências geográficas das pessoas para espaços fragmentados produzia um efeito de enfraquecimento dos sen-

tidos, tornando aquele corpo um ente passivo (SENNETT, 2008, p. 17). A partir dessa observação notou-se um pro-

cesso contínuo de troca entre corpos ativos e passivos onde entendeu-se “o território como [sic] um ato, uma ação, 

uma rel-ação, um movimento (de territorialização e desterritorialização), um ritmo” (HAESBAERT, 2012, p. 127). Es-

ses efeitos são entendidos como constituintes das paisagens. 

 Com as entrevistas teve-se a oportunidade de compreender a dinâmca a qual os artistas estão submetidos, 

trazendo também um pouco da sua própria percepção sobre os processos de troca entre seu corpo atuante e o pú-

blico. Além disso, com as entrevistas teve-se a oportunidade de saber se os fatos observados durante os trabalhos 

de campo eram isolados ou recorrentes. Para os entrevistados algumas vezes ocorrem situações hostis – principal-

mente com taxistas e motocilcistas – mas, em geral, o público é bastante generoso e é possível notar a diferença 

positiva que seu trabalho faz no dia a dia de alguns. 

 A partir das respostas obtidas com o questionário eletrônico tornou-se possível perceber que os artistas per-

formáticos marcam a paisagem. O fato de algumas das respostas apontarem lugares, em alguns casos, bastante es-

pecíficos, confirma a hipótese inicial de que os artistas modificam os fluxos urbanos e compõem a paisagem de de-

terminado local. Os corpos dos artistas, em movimento, criam novos pontos de referência na cidade, onde esta dei-

xa de ser somente um local de passagem, fortalecendo experiências e sensações. 
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Introdução 

 Este trabalho tem por escopo compartilhar reflexões elaboradas por ocasião da pesquisa de doutoramen-

to denominada “Samba do Norte: espaço, rede e representações pan-amazônicas”, em desenvolvimento no 

Programa de Doutorado em Geografia da Universidade Federal de Rondônia. O estudo tem como objetivo geral 

analisar o Movimento Samba do Norte, considerando sua dinâmica enquanto rede, bem como a espacialidade 

expressa em sua musicografia. Nesta comunicação daremos ênfase à discussão sobre as representações sociais 

do movimento cultural Samba do Norte acerca do espaço amazônico.  

Problematização 

 Consideramos o samba como construção estética primordialmente ligada às classes populares, capaz de 

mobilizar pessoas e sentidos em projetos variados. O samba no Brasil tem sido reconhecido como um dos ele-

mentos formadores da identidade nacional, sobretudo a partir de sua apropriação pela indústria fonográfica, no 

contexto do governo de Getúlio Vargas. Também é tido como símbolo de luta e resistência cultural, afrontando, 

muitas vezes a ordem estabelecida, conforme atesta Lira Neto (2017). Este ritmo, nascido nos morros e favelas 

do Rio de Janeiro e da Bahia, herdeiro da vitalidade das religiões de matriz africana, se espalhou por todo o Bra-

sil, adquirindo novas formas, novas temáticas e incorporando, inclusive novos instrumentos e arranjos. Destarte, 

refletiremos neste ensaio sobre as identidades, diferenças e representações sociais do Samba do Norte. 

Metodologia 

 Cada vez mais a Geografia vem se atentando para a complexidade da vida humana nos variados espaços, 

o que a tem conduzido a diversificar seus objetos de estudo, abordagens, métodos e teorias, abalizando novas 

formas de conhecimento. 

 Este trabalho relaciona-se ao campo da Geografia Cultural e vem sendo desenvolvido em abordagem qua-

litativa, com suporte no método fenomenológico (DARTIGUES, 1992; BONOMI, 2009). Classifica-se quanto à na-

tureza, como Pesquisa Básica, quanto aos objetivos, como Pesquisa Explicativa e no que diz respeito aos proce-

dimentos utilizados, caracteriza-se como Pesquisa de Campo e Pesquisa Bibliográfico-documental (GIL, 2008).  

 A categoria de análise geográfica adotada para o estudo foi a de “espaço”, entendida como conjunto in-

dissociável, solidário e contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações (SANTOS, 2006). O uso desta 

categoria geográfica e não de outra (região, lugar, território) se justifica pelo interesse do pesquisador em com-

preender as características e especificidades do espaço amazônico para a constituição de um “samba do norte” 

e que redes esse espaço permite formar. 

 A coleta de dados foi realizada em campo e em arquivos. Até o momento foram entrevistados 10 sambis-

tas, residentes dos Estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. As entrevistas foram gravadas em audiovi-

sual e transcritas em editor de texto. Também se registrou a musicografia desses integrantes, a partir de CDs 

adquiridos e de pesquisa documental em sites da internet.  

 Os dados colecionados foram organizados com base na Análise do Discurso do Sujeito Coletivo (LEFÈVRE, 

LEFÈVRE; TEIXEIRA, 2000) e analisados à luz da Semiótica musical Semiótica Musical (TATIT, 2011, 2010).  
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Resultados 

 Para Moscovici (2003), as representações sociais são construções discursivas elaboradas na interação do indi-

víduo com a sociedade, por meio do acesso e manipulação da cultura humana. Nesse processo de produção de re-

presentações são acionados conhecimentos teóricos, empíricos e até mesmo materiais presentes no inconsciente, 

assim há representações sociais embasadas no pensamento científico, no senso comum e há aquelas que nem têm 

claro sua razão de ser e os substratos que as engendram. Lefefebvre (1983) demonstra concordância com Moscovici 

(op. cit.) no que se refere ao caráter discursivo das representações, mas enfatiza seu caráter de mediação. Ela é o que 

se coloca entre a presença e a ausência, promovendo a ligação dos dois pólos, na intenção de explicar algo, de dizer 

algo. 

 Em análise preliminar das representações sociais elaboradas por artistas do Samba do Norte, percebemos que 

essas representações são múltiplas e não livres de contradições. Tanto as entrevistas quanto a musicografia conver-

gem para representar uma Amazônia que é espaço sagrado, doador da vida para o caboclo, para o indígena, para o 

homem da cidade. Dado o limite de páginas desse resumo destacaremos apenas um dos documentos que atestam 

essa representação, onde topofilia e a identidade se acentuam no fluxo da melodia e da poesia: 

    Eu amo esses rios da selva 

    Em suas restingas meus olhos passeiam 

    O meu sangue nasce nas suas entranhas 

    E nos seus mistérios meus olhos vagueiam 

    E das suas águas sai o meu alimento 

    Vida, fauna, flora, o meu sacramento 

    Filho dessa terra da cor morenez 

    Esse sol moreno queimou minha tez 

    Cabocla cheirosa, caboclo guerreiro 

    Cunhantã viçosa, curumim sapeca 

    Eu amo essas coisas tão minhas 

    Gostosa farinha do caldo do peixe 

    Do banzeiro e a canção, o farto verão 

    Tudo isso me faz com que eu não te deixe 

    Amazonas, Amazonas, Amazonas, meu amor 

    Amazonas, Amazonas, Amazonas meu amor (Chico da Silva, Amazonas, meu amor, 2011). 

 “Amazonas”, enquanto categoria aberta presente no clássico de Chico da Silva permite pensar tanto no Esta-

do do Amazonas, em seu rio homônimo, como na Amazônia como um todo, na medida em que o caminho dos rios 

se abre para restingas que revelam as riquezas e generosidade desta terra, objeto de amor fiel do eu-lírico. 
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Introdução  

 Este artigo tem como proposta refletir sobre a o conceito de paisagem na geografia através de perspecti-

vas fenomenológicas. Cabe salientar, que antes de ser um conceito a relação com a paisagem é uma experiência 

entre o indivíduo e o seu espaço, ou em outras palavras, entre o homem e a terra. Essa é uma das linhas de 

abordagem teórica levantada pelos autores franceses: Jean-Marc Besse e Eric Dardel.  

 Assim, esse artigo propõe um diálogo entre esses dois autores além de uma interpretação própria das 

possibilidades epistemológicas oferecidas por essas discussões. Aponta, portanto, na direção de uma conceitua-

lização fenomenológica da paisagem, a qual acreditamos, poderá ser útil em pesquisas nas áreas das geografias 

cultural e humanista visando o teor de intersubjetividade envolvido nos temas dessas duas áreas.  

Problematização  

 Como a leitura de Dardel pode contribuir para uma reflexão geográfica sobre a paisagem? De modo dife-

rente do paradigma geográfico dominante à época de lançamento de seu livro “O homem e a Terra” (1952), 

Dardel aponta uma postura ontológica e metodológica diferente para a geografia. Ele evoca que existe uma geo-

grafia primitiva que caracteriza-se pela íntima, verdadeira e inevitável relação existencial entre o homem e a 

Terra. Dardel identifica duas geografias: uma consolida-se como “saber”, é o olhar da ciência, é o saber que pre-

cisa ler a Terra, essa leitura se dá mediante a elaboração de conceitos e a construção de modelos espaciais, aqui 

o espaço precisa ser compreendido através de suas estruturas e funções. Mas há também uma outra geografia, 

anterior a toda concepção moderna de pensamento mas também fundamentalmente importante.  

 Já Jean-Marc Besse, em seu livro “Ver a Terra: seis ensaios sobre a paisagem e a geografia”, levanta uma 

questão fundamental: como é possível habitar o espaço? A resposta, desenvolvida no decorrer de todo o livro, 

surge através do conceito de paisagem. Besse investiga o que é a paisagem, mas para isso não parte de uma 

perspectiva descritiva ou historiográfica, como que numa catalogação, mas antes da vivência proporcionada 

pela paisagem e das questões adjacentes a essa vivência.  

 A questão central, portanto, pode ser caracterizada em compreender como propostas geográficas como 

as de Besse e Dardel podem contribuir para a construção de uma epistemologia fenomenológica da paisagem.  

Metodologia  

 A geografia, a partir da metade do século XX passa, gradativamente, a ganhar novas dimensões de análise. 

Muitos geógrafos insatisfeitos com os resultados da New Geography (Nova Geografia, Geografia Teorética ou 

Quantitativa) passam a buscar abordagens geográficas alternativas. É o caso da geografia crítica que, buscando 

dar uma dimensão mais social à geografia, utiliza como suporte teórico para as suas análises a filosofia marxista.  

 De forma alternativa também a esta corrente positivista, dominante na década de 60, alguns geógrafos 

começam a explorar aspectos mais subjetivos das relações homem/meio, é nesse sentido que surge a geografia 

humanista e também renasce a nova geografia cultural. Essas correntes geográficas estão interessadas em des-

vendar os mecanismos da percepção e dos significados que envolvem o ser humano e o seu meio. Esses estudos 

vão proporcionar inúmeros desdobramentos que estão ligados, muitos deles, com aspectos antes negligencia-

Uma Perspectiva Fenomenológica da Paisagem  
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dos pela corrente da geografia quantitativa até então hegemônica. O existencialismo, a fenomenologia e os estudos 

das representações são subsídios teórico-metodológicos para as abordagens dessas novas propostas geográfias.  

 Pensando a paisagem através da ótica da geografia humanista-cultural, lembramos que Cosgrove critica o enri-

jecimento teórico-metodológico da geografia em face de um excesso de racionalização e, mais uma vez, aponta que 

o estudo da paisagem através de seu aspecto relacional não deve ser negligenciado. Nas palavras do autor:  

    Em primeiro lugar, perdida na maré de intensa praticabilidade e entre os seixos de fatos demonstrá
    veis está a mágica real da geografia – o sentido de maravilhar-se com o mundo humano, a alegria de 
    ver e refletir sobre o mosaico ricamente variado da vida humana e de compreender a elegância de 
    suas expressões na paisagem humana. [...] Uma das tarefas dos geógrafos é mostrar que a geografia 
    existe para ser apreciada. Muito frequentemente temos sido mais bem-sucedidos em obscurecer 
    em vez de aumentar esse prazer. (COSGROVE, 1989, p. 96)  

 “Uma das tarefas dos geógrafos é mostrar que a geografia existe para ser apreciada.” Esse ponto na fala de 

Cosgrove é interessante, “apreciar”, em um nível mais profundo de entendimento, é contemplar. Contemplar não é 

apenas olhar, mas se envolver transcendentalmente, “viajar”, permitir-se ser tocado e simultaneamente tocar, entrar 

em estado de relação e de encontro. Ou seja, tratamos aí de uma perspectiva antes de mais nada fenomenológica.  

Resultados  

 Na visão dardeliana a geografia não é apenas uma ciência, ela é, antes de mais nada, a base de uma vivência, a 

relação íntima entre os seres humanos e o seu chão, sua água, suas matas, seus bosques, seus campos, seu ar... A 

essa relação intrínseca – à qual Dardel chama de “visceral”, pois a sentimos “na carne” – Dardel denomina de geo-

graficidade.  

 Não é difícil entender porque o livro de Dardel “O homem e a Terra” foi praticamente ignorado à época de seu 

lançamento. Dardel propõe uma geografia fenomenológica com vistas a um resgate filosófico da condição humana 

no seio da própria geografia científica. Sobre essa questão Besse explica que Dardel:  

    visa um nível de radicalidade na definição da geografia, que transborda singularmente as análises 
    propostas, na soleira dos anos cinquenta, nos meios dos geógrafos de ofício, no que concerne ao  
    objeto e ao caráter científico da disciplina. [...] Assim sendo, se Dardel ficou à margem é porque ele, 
    na realidade, trabalhou na margem, neste intervalo que separa a ciência, no caso a geografia, e a  
    filosofia. Nesse intervalo, Dardel deliberadamente colocou o problema dos fundamentos filosóficos, 
    ao mesmo tempo epistemológicos e ontológicos, da geografia. Ele colocou a questão do sentido da 
    geografia para o ser humano. Dardel quer conduzir o geógrafo a prolongar de modo radical a ques 
    tão da sua identidade. [...] Todo objetivo de Dardel será mostrar que a geografia está envolvida, em 
    sua própria essência, por esta indagação ontológica concernente ao homem, e que é ali que ela  
    encontra finalmente seu sentido mais verdadeiro. (BESSE, 2006, p. 84-5)  

 Essa indagação ontológica é a indagação referente ao “ser” do homem. Dardel busca ir a fundo nessa questão 

argumentando a favor de uma dialogicidade homem-Terra. Nessa perspectiva propõe-se uma ontologia “relacional” 

onde o homem se sabe homem e se faz homem (humano) justamente por sua experiência na Terra e com a Terra. 

Nessa ótica, antes da geografia ser uma ciência, ou um saber constituído, ela é uma forma de existência no planeta, 

ou melhor dizendo, ela é a forma de se existir no mundo, daí geograficidade. Geo-grafia, a palavra grafia, aqui, possui 

o sentido de marca humana gravada, registrada na Terra. O homem imprime uma “marca” no mundo com a sua es-

crita, com a suas construções, com as suas invenções, com as suas leis e com os seus costumes – essa marca, que 

podemos entender como cultura, é simultaneamente construída e construtora, influenciando na dinâmica e fluxos 

existenciais. Contudo, (e essa parte é fundamental) não é apenas o homem o agente, há um movimento da Terra 

(físico e simbólico) que reflete no interior do homem e desperta nesse mesmo homem a sua condição existencial 

(ontológica). Nesse sentido, a Terra (a natureza e todos os seus elementos) toca no mais íntimo do homem revelando

-lhe sua própria essência, como uma espécie de “espelho limpo” que nos possibilita enxergarmos a nitidez de nossa 

própria imagem.  

 Associando a paisagem à geograficidade, a geografia dardeliana tem muito a contribuir sobre a elucidação da 

dimensão relacional característica da paisagem enquanto fenômeno. Sabe-se que na geografia clássica a intimidade 



 

 

com a paisagem estava presente, mas esta – na concepção científica da geografia – se apresentava, muitas das vezes, 

como um “exercício do olhar”. Nesse sentido, há uma herança desse “exercício do olhar” por parte da disciplina geo-

gráfica institucionalizada que vai desde o século XIX a meados da primeira metade do século XX. Hoje, a geografia 

cultural – que segundo Claval (2004) caracteriza-se por uma mudança de abordagem passando desse “olhar do geó-

grafo” ao interesse pelo “olhar dos outros” – permite uma visão mais abrangente das propostas dardelianas. 
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Resumo Expandido  

 O presente trabalho surge como desdobramento dos resultados obtidos durante a realização de iniciação 

científica, bem como, trabalhos monográficos de conclusão de curso, nos quais, se sobressaíram uma desaten-

ção no que se refere à preservação do patrimônio arqueológico de Pedra Lavrada. Considerando-se que, esse 

município destaca-se com relação aos demais do estado da Paraíba, por ser o único que tem o seu topônimo 

relacionado diretamente aos sítios arqueológicos existentes em seu território, a nomenclatura Itacoatiara de 

origem tupi, que tem a seguinte explicação: “ita = pedra + kwatia = riscada, resultando o seguinte termo: pedra 

com inscrições” (SANTOS, 2007, p.7). Neste sentido, é válido salientar que os sítios arqueológicos são locais no 

quais os homens deixaram vestígios de suas atividades, podendo ser ferramenta de pedra, sepulturas e inscri-

ções rupestres. Esta última se expressa por meio de pinturas e/ou gravuras, as quais estão presentes em abri-

gos, cavernas e rochas (SANTOS, 2007). Isto posto, o texto ora apresentado tem o ensejo de discutir sobre a im-

portância da educação patrimonial para a conversação dos sítios arqueológicos de Pedra Lavrada e por conse-

quência de sua própria história. Para alcançar tal finalidade, foi primordial a revisão bibliográfica e documental, 

assim como, o embasamento da abordagem qualitativa, uma vez que, nesse tipo de investigação a “palavra” é 

primordial, considerando-se que por meio desta se exterioriza o cotidiano e as relações afetivas (MINAYO; SAN-

CHES, 1993), por meio da implementação de alguns procedimentos operacionais: Entrevistas, diário de campo, 

diálogos abertos, registros fotográficos e mapeamento. Assim sendo, a entrevista é uma técnica valiosa para se 

usar na pesquisa com pessoas e grupos sociais e suas geografias (HEIDRICH, 2016). Logo, empregamos a não-

diretiva, na qual, o entrevistado tem autonomia para exteriorizar suas opiniões e sentimentos, cabendo ao en-

trevistador instigar, direcionando o informante a proferir sobre determinado conteúdo, sem, no entanto, pressi-

oná-lo a responder (ÁLVAREZ, 2011), na oportunidade conversamos com munícipes, educadores, representan-

tes da gestão municipal e representantes da Sociedade Paraibana de Arqueologia (SPA). Logo, o relatório do 

Programa de Conscientização Arqueológica da Universidade Estadual da Paraíba (PROCA) foi um eixo norteador 

para a efetivação do trabalho de campo, no qual, catalogamos e coletamos as coordenadas geográficas de onze 

sítios arqueológicos com arte rupestre no município em estudo, fazendo uso de GPS, diário/caderno de campo e 

registros audiovisuais e fotográficos, os considerando enquanto “uma narrativa que tem sentido simbólico, cul-

tural e imagético” (MELO, 2008, p.81). Com os principais resultados obtidos, percebemos em principio o grave 

problema que esses sítios arqueológicos se encontram, muito provavelmente pela falta de conhecimento da 

população sobre sua história, daí a importância de preservação desses locais para o entendimento da história do 

município e dos primeiros vestígios dos habitantes dessa região, valorizando os mesmos como patrimônio histó-

rico, artístico e cultural da humanidade. Existe urgência no desenvolvimento de atividades de educação patrimo-

nial no município, pois, vários sítios arqueológicos encontram-se estágios avançados de degradação, sejam eles 
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pela ação dos intemperes ou humana, alguns locais mesmo estando em difícil acesso, já apresentam sinais de vanda-

lismo, comprometendo seriamente a preservação desses lugares e a construção da história e da identidade local. 

Dos onze sítios arqueológicos catalogados, em três deles os danos causados já são considerados irreversíveis, sendo 

necessária uma intervenção imediata, para que esse tipo de ação não se propague e o pouco que ainda resta seja 

preservado. O primeiro desses é o sítio Canta Galo I, localizado na entrada do complexo arqueológico do Canta Galo 

e que já apresenta ação direta de intervenção humana. No local foi colocada uma tinta de coloração cinza sobre par-

te das inscrições e que mede aproximadamente um metro. Outro caso de degradação ainda dentro do complexo 

arqueológico do Canta Galo é o da Pedra de Retumba, degradação essa que não aconteceu pela ação humana, já 

que o problema sofrido pelo monumento foi o soterramento parcial do mesmo, ocorrido depois uma cheia no final 

da década de 1970. A parte soterrada é a que contém as inscrições da tradição Itacoatiara e que foi referenciada 

pelo engenheiro Retumba em seu relatório. No entanto, além do soterramento ocorrido há mais de quarenta anos, 

outro problema também de caráter ambiental cerca o monumento, trata-se do esfacelamento que parte do monu-

mento vem sofrendo, o intemperismo ocorre e é facilitado devido à grande quantidade de algarobas (Prosopis juli-

flora) existentes na parte superior do monumento, suas raízes profundas provocam rachaduras na rocha, facilitando 

a entrada de água no período de chuvas, o que acelera o processo de degradação da mesma. É notório que, apesar 

dos danos causados ao monumento não sejam de caráter humano, existe aí uma falta de ação humana em relação 

há ações preventivas, o salvamento arqueológico além de requerer um investimento financeiro alto, se torna um 

processo mais difícil de ser realizado, tendo em vista o risco iminente do contínuo esfacelamento da parte superior 

do monumento. Os dois casos apresentados e ocorridos dentro do complexo arqueológico do Canta Galo tem em 

comum a proximidade com o perímetro urbano, sendo separados por cerca de 850 metros, assim é muito comum a 

visita frequente desses locais por parte da população devido ao fácil acesso, visitas essas que na maioria das vezes 

não são guiadas e nem pra fins educacionais o que de certa forma facilita a prática de atos de vandalismo. O caso 

mais grave de degradação do patrimônio arqueológico local, no entanto, não fica próximo do perímetro urbano e 

nem é considerado um local de fácil acesso, trata-se da Pedra do Letreiro, situado na Serra das Flechas. Através do 

relatório do PROCA realizado em 2003 podemos perceber que o local até pouco se mantinha preservados dos atos 

de vandalismo. Apesar do conselho do PROCA sobre a importância de preservação do local, hoje a situação está 

completamente inversa ao que foi apontada pelo relatório, a ação antrópica já aconteceu de forma criminosa e irre-

versível, hoje o sítio arqueológico é o pior exemplo que podemos dar sobre a falta de educação patrimonial em nos-

so município, totalmente violado o lugar segue sem nenhum tipo de ação preventiva e ao passo que anda, muito 

provavelmente daqui a algum tempo não terá nenhum resquício da antiguidade para ser estudado ou observado. No 

sítio arqueológico Pedra do Letreiro é grave e muito provavelmente irreversível, as imagens de cunho religioso e a 

placa de metal foram pregadas por sobre a pedra com argamassa, já o texto foi feito em baixo relevo e coberto com 

tinta óleo vermelha. No lugar ainda existe a “assinatura” do responsável pela ação, que fez questão de deixar regis-

trado data e hora da sua ida ao local (05/12/2008 às 9:49). O que pode ser comprovado é que apesar da riqueza ar-

queológica do município, esse patrimônio está totalmente desprotegido, não existe nenhum tipo de trabalho de 

educação patrimonial na comunidade o que de certa forma facilita a ação dos vândalos e diminui também as denún-

cias dessas ações, já que, se a população não conhece o valor do patrimônio, muito provavelmente não verá motivos 

para efetivar uma denúncia de crime contra o patrimônio histórico e cultural. É importante lembrar que existe den-

tro das leis municipais uma ação especifica, que visa à preservação desses locais, a Lei Municipal Nº 001/03 no artigo 

1º, que diz: “Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transformar as áreas com presença de Inscrições Rupes-

tres e Restos Fossilizados de Animais, no âmbito municipal, como de preservação permanente”. No entanto, assim 

como em boa parte do país, a existência das leis não garante a sua eficácia e aplicabilidade, a lei municipal nunca foi 

posta em prática, pois, nunca houve qualquer tipo de ação de caráter preventivo ou de preservação permanente 

desses locais. 
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Introdução 

 O carnaval de Salvador, na Bahia é uma grande festa popular que ocupa cerca de 25 km nos três circuitos 

principais da folia espalhando-se pelos bairros da cidade durante um período de 6 dias. Além disso, na semana 

que antecede o carnaval acontece o Furdunço e o Fuzuê, animado com fanfarras. Essa folia pré-carnaval conta 

com a participação de milhares de pessoas, moradores e turistas, no circuito Orlando Tapajós - Barra. 

 A diversidade e a grandiosidade do carnaval baiano reúne atores sociais antagônicos, os quais vêm pro-

movendo processos desiguais de poder. Os blocos de trio e os camarotes dominam a paisagem do carnaval so-

teropolitano devido ao avassalador processo de mercantilização da festa. No entanto, os elementos que foram 

fundamentais para a projeção do carnaval soteropolitano no Brasil e no mundo continuam presentes na festa. 

Nesse sentido, podemos falar da africanização do carnaval de Salvador consolidada, sobretudo, através dos blo-

cos afros. O seu exemplo mais emblemático possivelmente é o bloco Ilê Aiyê. 

 O bloco afro Ilê Aiyê1 foi fundado em 1974 na ladeira do Curuzu, no bairro da Liberdade. Trata-se de um 

bairro com uma população remanescente de um quilombo urbano, majoritariamente constituída de negros. O 

objetivo do bloco era mostrar o universo negro e seus fundadores eram integrantes do candomblé. Por isso ins-

tituíram o ritual do Padê para pedir proteção, paz e abrir os caminhos para o carnaval. As letras das músicas can-

tadas pelo Ilê valorizam a negritude, resgatando a dignidade de um povo social e historicamente marginalizado, 

que se expressa na metáfora “o mais belo dos belo dos belos”, que dá título a uma das canções mais emblemáti-

cas do bloco, bem como do Carnaval de Salvador. 

 Risério (1981) utiliza o termo reafriacanização para evidenciar o interesse cada vez maior dos negros pe-

las coisas da África e da negritude. Assim, o autor dispõe sobre “a africanização do vestuário e da gestualidade, 

entre búzios e cabelos trançados, onde a juventude negra assume física e espiritualmente a sua negritu-

de” (RISÉRIO, 1981, p. 8). Nesse sentido, podemos inferir que os blocos afros, destacando-se o Ilê Aiyê, são fun-

damentais no processo de fortalecimento da negritude e da conformação da espacialidade simbólica afro no 

carnaval soteropolitano, ainda que ocupem um espaço constantemente assediado por uma indústria cultural 

poderosa.  

Problematização  

 O patrimônio simbólico dos nossos ancestrais africanos foi preservado durante séculos nos inúmeros ter-

reiros de candomblé da cidade de Salvador. Essa herança cultural foi levada para as ruas da cidade nos períodos 

de carnaval desde a virada do século XIX, conforme vários documentos da época, até a atualidade. Apesar de 

terem sofrido muita repressão, discriminação e preconceito, os sons, os ritmos, as coreografias e os emblemas 

de origem africana foram fortalecidos e ampliados ao longo dos séculos. Na contemporaneidade a espacialidade 

simbólica afro é plasmada no carnaval de Salvador através dos blocos afros. No entanto, devido ao processo de 

mercantilização da festa, os blocos de trio e camarotes estão mais fortalecidos que os blocos afros. Nesse senti-

do, Spinola (2012) coloca que “o Carnaval baiano é cada vez mais um megaempreendimento capitalista, progra-

mado para uma elite de novos ricos, ‘famosos’ da televisão, socialites e deslumbrados que curtem tudo nos ca-

marotes”. Deste modo, uma pequena parcela da população, que é representada pelos artistas-empresários do 
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1 Ilê Aiyê em iouruba, significa Casa de Negros (GUERREIRO, 2000, p. 30).  

 



 

 

carnaval, lucram milhões de reais com os blocos, trios e camarotes. Assim, o carnaval baiano merece preocupação 

de todos os segmentos envolvidos com a preservação da cultura, pelos estudiosos do fenômeno no sentido de forta-

lecer os valores que serviram de referência para a sua constituição e consolidação, os quais poderão contribuir para 

a elaboração de estratégias de resistência a lógica da indústria cultural vigente. 

Metodologia 

 A espacialidade simbólica afro no carnaval soteropolitano é materializada através dos blocos afros e afoxés. 

Para compreender esse fenômeno essa pesquisa qualitativa tem como base o método hermenêutico fenomenológi-

co. Assim sendo, nesse estudo foi realizada uma observação participada do bloco afro Ilê Ayiê. Além disso, foram 

coletadas algumas entrevistas com foliões e dirigentes do bloco. O objetivo dessa pesquisa é compreender qual é o 

sentido e o significado da festa para os foliões que participam do bloco afro. Considera-se que na sua relação com o 

espaço, esses foliões criam uma espacialidade afro. 

Resultados 

 Há 44 anos, no sábado de carnaval ocorre a tradicional saída do bloco afro Ilê Aiyê da Ladeira do Curuzu, local 

onde está situado o terreiro de candomblé  Ilê Axé Jitolú e a sede do bloco. Nesse dia, a partir das 20 horas, come-

çam a se aglutinar pessoas oriundas do bairro, de toda a cidade e de outros estados que se misturam aos foliões e 

músicos do bloco. A multidão ocupa toda a ladeira do Curuzu para acompanhar com muita emoção a saída do Ilê do 

terreiro Ilê Axé Jitolú, passando pela sede do bloco Ilê Ayiê, indo até o plano inclinado da calçada – local onde os foli-

ões pegam ônibus para se deslocarem até o Campo Grande onde encerram o desfile do bloco.  

 No sábado de carnaval, dirigentes do bloco Ilê Aiyê, mães e filhas de santo, políticos, famosos e a Deusa de 

Ébano ocupam a varanda e a sacada do terreiro Ilê Axé Jitolú, enquanto milhares de pessoas e a imprensa aguardam 

do lado de fora o ritual do Padê2. Por volta das 22 horas, mãe Hildelice e as filhas de santo saem do terreiro carre-

gando cestos cheios de pipoca, e, vão ao encontro da multidão. Elas percorrem toda a ladeira do Curuzu, jogando 

pipocas nas pessoas e pedindo proteção aos orixás. Em seguida, a mãe e as filhas de santo retornam para dentro do 

terreiro. Nesse momento, vários pombos brancos são distribuídos para todos que estão na varanda. Essas aves sim-

bolizam a paz na religião do candomblé e são soltos no ar para que a paz reine durante o carnaval. Pegar um pombo 

desses na mão, depois que eles são soltos simboliza muito axé para a pessoa. Depois de os pombos serem soltos, 

todos fazem um minuto de silêncio e logo após tem início a batida dos tambores. Os percursionistas se instalam na 

subida da ladeira, antes do ritual começar e assim que o Padê é concluído, os sons dos tambores comandam a saída 

do bloco. 

 A espacialidade simbólica afro é materializada na saída do bloco Ilê Aiyê de forma impactante. O ritual do Pa-

dê para os orixás do candomblé é vivenciado por todos os presentes, que participam com muito entusiasmo. Assim, 

esse ritual produz uma experiência de vibrações positivas para os foliões. Os sons, os ritmos, as coreografias e a in-

dumentária plasmam a festa com uma simbologia de origem africana. 

 Nesse contexto, participar da saída do bloco Ilê Aiyê representa uma atitude de resistência e valorização da 

negritude que reverberam a espacialidade simbólica afro no carnaval soteropolitano. Esse fenômeno vai muito além 

da apoteose do espetáculo, pois o corpo representa, fala, transporta, comunica e, na relação direta com o espaço, 

produz uma espacialidade permeada de elementos da cultura africana. 
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Fernanda Oliveira Borges 

Introdução  

 Usualmente, quando se fala sobre leitura, relaciona-se esse ato com a escrita, com a decodificação das 

letras, porém, ler é uma ação que vai além do deciframento de palavras. O mundo necessita a todo momento 

ser decodificado, ser apreendido por todos os sentidos do sujeito, mas “com frequência nos contentamos, por 

economia ou preguiça, em ler superficialmente (...) não acrescentamos ao ato de ler algo mais de nós além do 

gesto mecânico de decifrar os sinais.” (MARTINS, 2012, p. 9). 

 Os primeiros passos relacionados à leitura de imagens são a compreensão e o sentido que o sujeito dá a 

tudo aquilo que o cerca, e apesar de ser um processo por vezes natural, não deixa de ser árduo. Por mais que 

qualquer sujeito tenha condições de aprender a ler imagens autonomamente, algumas orientações/instruções 

podem agilizar a aprendizagem, mesmo que de início elas causem mais confusão do que auxílio (MARTINS, 

2012, p. 12). Ainda conforme Martins (2012, p. 17), a organização dos conhecimentos adquiridos começa a par-

tir do que a realidade impõe no sujeito e da sua atuação nela.  

 Partindo da ideia de que se aprende a ler a partir de referências cotidianas, a valorização do contexto pes-

soal é de suma importância para poder ir além do mesmo e, assim, ampliar a percepção de novas ideias, rom-

pendo com o comportamento usual e criando capacidades diferentes para compreendê-las.  

 Entende-se por percepção um sentido que é provocado pela reação de um estímulo, por exemplo: um 

som qualquer estimula o aparelho auditivo; uma superfície de temperatura muito elevada ou baixa, em contato 

com a pele, estimula o tato e, da mesma maneira, o mundo em suas diversas formas de representação como 

cores, luzes, movimentos, estimulam a visão.  

 No sentido da psicologia, a percepção visual é uma das diversas formas de percepção ligada aos sentidos. 

O sujeito percebe as imagens através de padrões criados inconscientemente por inferências, entendidas como 

operações mentais que acrescentam algo ao que é visto ao interpretá-lo (ARHEIN, 2005, p. 5), seja pela simetria, 

continuidade, similaridade, fechamento, proximidade e outros elementos de maneira que, é possível analisar a 

visão não como um sentido de registro mecânico, mas sim um sentido que registra significações ao captar de-

terminadas estruturas.  

 Trazendo essas significações para as categorias geográficas de lugar e paisagem, utilizadas neste trabalho, 

é possível perceber que as mesmas são capazes de aproximar o sujeito àquilo que ele está percebendo ao viven-

ciar o lugar e apreender aspectos da paisagem, porém, quando há algo que interrompe a percepção visual do 

sujeito, essa aproximação é bloqueada e pode causar estranhamento. “O que está em questão são os sentimen-

tos de indiferença, de afeição ou aversão do homem pelos lugares com os quais tem alguma forma de conta-

to.” (AMORIM FILHO, 1996, p. 141). 

 Entende-se por paisagem tudo aquilo que os sentidos de cada sujeito apreendem, ou, em outras palavras, 

as sensações que determinado local transmite a ele, através dos sons, cheiros, imagens, toques e comunicação. 

Já o lugar pode ser caracterizado, principalmente, “pela valorização das relações de afetividade desenvolvidas 

pelos indivíduos em relação ao seu ambiente.” (LEITE, 1998, p. 2). 

 Atrelado a isso tem-se o conceito de topofilia, idealizado por Tuan (1980) que trata do apego do sujeito 

ao lugar em que ele se inter-relaciona. A percepção visual e a percepção da paisagem em geral provocam o co-

nhecimento, valorização e apego ao lugar e, quando isso é interrompido, ocorre o sentimento contrário à topo-
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filia: a topofobia, conduzindo à noção de “paisagem do medo” (TUAN, 1930).  

 Com base nesses conceitos, o recorte espacial de estudo deste artigo é o bairro Centro da cidade de Uberlân-

dia, Minas Gerais. Nele, a quantidade de imagens e informações presentes provocam no sujeito a sensação de de-

sorganização, cansaço, desorientação, velocidade e confusão. Isto pode ser um fator negativo ao tratar-se do reco-

nhecimento e valorização do lugar, pois causa um conflito visual no sujeito, distanciando-o do cotidiano e do lugar 

(CLAVAL, 1999, p. 191). Sendo assim, o objetivo do trabalho é aplicar as metodologias de leitura de imagem e per-

cepção visual, discutindo as impressões que o Centro pode causar no sujeito que nele atua.  

Problematização  

 A quantidade de informação presente numa paisagem pode causar desconforto, desorientação e confusão no 

sujeito que se inter-relaciona com a mesma, seja essa inter-relação de maneira passageira ou permanente. Estes 

sentimentos podem ainda provocar no sujeito um distanciamento, uma perda de sensibilidade na percepção do coti-

diano e da paisagem, o que converte no não conhecimento e o não reconhecimento do e no lugar. O Centro da cida-

de de Uberlândia não difere da maioria dos centros urbanos, em suas principais ruas e avenidas, o que se percebe é 

quantidade de informação dissipada no lugar, seja por letreiros de lojas, cartazes de promoção, emaranhados de fios 

elétricos, além da mistura entre barulhos do trânsito, propagandas e gritos de vendedores camelôs. Estas informa-

ções em conjunto causam um desconforto no sujeito que passa ou vivencia o lugar, levando-o a querer sair o mais 

rápido daquela situação e encontrar qualquer outra que seja menos movimentada e estressante. Essa fuga do lugar 

impede a percepção da paisagem do Centro, na leitura das imagens do lugar, na identificação de monumentos histó-

ricos, nomes de ruas e o próprio cotidiano das pessoas que trabalham ou frequentam ali.  

Metodologia 

 A composição desse trabalho fundamentou-se em bibliografias nas quais trabalham questões como leitura de 

imagem e seus significados, percepção e alfabetização visual. A explanação sobre percepção visual e a discussão so-

bre os métodos de leitura de imagem foram baseadas em Trevisan (2010). Segundo o autor as leituras de imagem 

podem ser categorizadas em cinco modalidades; biográfico-intencional, cronológico-estilística, formal, iconográfica e 

iconológica. Dessas, apenas duas encaixam de maneira mais apropriada à pesquisa, são elas: a leitura cronológica-

estilística e a leitura iconográfica, pois envolvem analisar as influências dos panoramas de cada época, a identificação 

de formas e gestos, juntamente com os estratos visuais que compõem a realidade em que cada um atua e reflete. 

Posteriormente, fundamentou-se estas teorias para comprovar, em trabalho de campo, a partir de registro fotográfi-

co das principais ruas e avenidas do bairro, as impressões que as imagens contidas no Centro da cidade de Uberlân-

dia podem causar no sujeito.  

Resultados  

 A partir das metodologias de percepção visual e leitura de imagem, juntamente com o trabalho de campo e o 

registro fotográfico da paisagem do Centro da cidade de Uberlândia, constatou-se que, de fato, a quantidade de in-

formação e, consequentemente, a poluição visual, causam um distanciamento entre o sujeito, o cotidiano e o lugar. 

Esse distanciamento impede a percepção da paisagem, sua configuração, principais monumentos, prédios, infraes-

trutura e das próprias pessoas que frequentam o Centro da cidade.  

 Somado ao distanciamento está o não conhecimento e o não reconhecimento do lugar, o que impede a valori-

zação do mesmo por parte do sujeito, afinal só se valoriza aquilo que é conhecido e reconhecido. Porém, vale ressal-

tar que a percepção da paisagem e os sentimentos do sujeito sobre o lugar são individuais e, dessa forma, para apro-

fundar este estudo, é importante, futuramente, realizar uma pesquisa que envolva as próprias pessoas que frequen-

tam o Centro da cidade de Uberlândia para entender a sensação que aquela paisagem implica sobre eles.  

 No entanto, o que se fez neste trabalho, utilizando os conceitos e métodos de leitura de imagem e seus signi-

ficados, e sua aplicação na percepção da paisagem urbana do Centro da cidade de Uberlândia já obteve um resulta-

do satisfatório visto que, a partir dos registros fotográficos do meio retirados em campo, foi possível comprovar que 



 

 

de fato a quantidade de informação e imagens pode desorientar o sujeito enquanto aquele que reconhece-se e re-

conhece o meio para vivenciá-lo.  
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Introdução 

 O calendário festivo de Fortaleza, dinamizado por diferentes manifestações culturais, abriga no espaço/

tempo do carnaval diferentes manifestações entre blocos carnavalescos, afoxés, cordões e maracatus, que divi-

dem o espaço da Av. Domingos Olímpio nos desfiles competitivos anuais. Os cortejos de maracatus rememoram 

a coroação de reis e rainhas negras. O mesmo é caracterizado como representação de uma corte da realeza afri-

cana, que desfila em cortejo ao som de loas e instrumentos de batuque junto à porta estandarte, índios, batu-

queiros, baianas, corte real dentre outros cordões, tendo como figura máxima a rainha do maracatu, a qual é 

coroada.  

 Tal manifestação, investigada no processo de pesquisa desenvolvido no curso de mestrado em geografia, 

encontra na cidade de Fortaleza dificuldades quanto a sua difusão e irradiação cultural, pois apesar de encontrar 

no espaço carnavalesco uma demarcação fixa de seu espaço/tempo, se remodela e se expande para as demais 

datas e espaços da cidade, como por exemplo no Dia do Maracatu, que ocorre no dia 25 de março, data que 

demarca a libertação dos escravos no Ceará. Entretanto, não possuem a visibilidade e valorização necessárias 

para a projeção da manifestação enquanto patrimônio cultural imaterial da cidade, registrado no ano de 2015  

 Dessa forma, a presente pesquisa reflete sobre a representação simbólica dessa manifestação enquanto 

patrimônio imaterial a partir da movimentação espaço/temporal que a mesma realiza fora do período carnava-

lesco, identificando as potencialidades e enfrentamentos da mesma enquanto bem cultural.  

Problematização 

 A investigação da circularidade desse bem patrimonial emite imagens simbólicas frente à irradiação espa-

ço-temporal proporcionadas pelas apresentações periódicas, pois comporta e emana uma complexidade de re-

lações. Apesar de se ter inicialmente o suporte do espaço/tempo dados pela dimensão do movimento realizado 

pelas festas populares, o lugar e sua lugaridade é elemento indispensável frente à experiência corpórea, repre-

sentativa e dialógica. Dessa forma, as formulações do conceito de lugar a partir de autores como Edward Relph 

(2012) e Yi-Fu Tuan (2013) se fazem indispensável no entendimento da pesquisa e do fenômeno, pois nos ajuda 

a compreender melhor as especificidades do tema desenvolvido na pesquisa.  

 Para entendermos essa representatividade simbólica do maracatu enquanto manifestação cultural é ne-

cessário refletir acerca do ritual e do patrimonial juntamente ao lugar pela própria manifestação que buscamos 

compreender, pois a mesma atribui ao lugar seus elementos rituais através da circulação periódica, bem como 

traz essa dinâmica simbólica no processo de patrimonialização onde diferentes elementos são relacionados, 

desde o espaço público e gestão cultural aos grupos e expectadores.  

 Ademais, é necessário considerar o conceito de cronotopo formulado pelo linguista e filosofo Mikhail 

Cronotopia e Representação Simbólica dos  
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Bakhtin, que “designa um lugar coletivo, espécie de matriz espaço-temporal de onde as várias histórias se contam ou 

se inscrevem”. (AMORIM, 2012, p. 105). Tais coletividades compartilham não apenas do mesmo espaço, mas de um 

tempo, que também é simbólico e representativo. É na dimensão do tempo que podemos compreender o aconteci-

mento dos fatos, ao passo que ocorre a dinâmica espacial. Nesse sentido, a contribuição do conceito na análise do 

acontecer festivo relaciona-se com a necessidade de delimitar a transformação ocorrida em diferentes contextos 

temporais a partir das marcas deixadas no espaço, o qual contém intenso fluxo de relações, vivências, atividades 

religiosas, festejos e tantos outros elementos do cotidiano, carregado de significados definidos pelos indivíduos.  

Metodologia 

 A pesquisa tem, no seu processo de construção, a contribuição da Teoria das Representações Sociais, desen-

volvida por Serge Moscovici (2011), auxiliando no entendimento da subjetividade e do sentido das relações presen-

tes na construção das representações das manifestações culturais. Tais representações são construídas e socializa-

das por intermédio do processo comunicacional, como sugere Moscovici (2011) e Sá (1998), sendo de fundamental 

importância a questão do discurso, das práticas desenvolvidas e dos sentidos atribuídos no estabelecimento das re-

lações dos sujeitos sociais com as práticas cotidianas. Dessa forma, foram delimitados os acompanhamentos em 

campo de doze meses, a partir do acompanhamento mensal do projeto intitulado “Dia 25 é Dia de Maracatu”4, que 

percorria diferentes espaços públicos e privados da cidade com os cortejos, levando um grupo diferente a cada mês. 

Assim, além do acompanhamento, foram realizados registros fotográficos, audiovisuais, entrevistas abertas com 

brincantes e expectadores do evento, bem como a coleta de notícias jornalísticas do evento.  

Resultados 

 Dentre os resultados encontrados no acompanhamento dessa circularidade dos grupos pela cidade, podemos 

destacar que a demarcação temporal do maracatu no 25 de março contribui para a sua representação simbólica en-

quanto patrimônio municipal, entretanto é desprovida de uma marca espacial concreta, onde estes possam se afir-

mar enquanto marca cultural da cidade, pois o registro simbólico é enraizado também na materialidade das coisas e 

dos lugares. Tal necessidade é reforçada diante da fragilidade de outros fatores como a própria divulgação do even-

to, que só garante público significativo quando associado a lugares turísticos que já são movimentados na cidade. 

Além disso, o evidente desconhecimento do patrimônio por parte da população dificulta esse reconhecimento, ne-

cessitando de ações que promovam a educação patrimonial para posterior valorização do bem cultural.  
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Introdução 

 A cidade do Rio de Janeiro exerceu por quase dois séculos o papel de capital do Brasil, possuindo ao longo 

deste período importante centralidade no contexto nacional, o que possibilitou que a ela fossem destinados 

importantes investimentos para a constituição de seu espaço urbano.  

 Mesmo após a perda da capitalidade para Brasília em 1960, o Rio de Janeiro manteve-se como recorte 

espacial de destaque, seja pela configuração enquanto estado próprio entre 1960 e 1975 (Estado da Guanaba-

ra), pela consolidação enquanto destino turístico a partir do desenvolvimento de políticas públicas para o setor 

nos anos 60 ou pela realização de alguns dos principais megaeventos esportivos a partir do ano de 2007.  

Problematização 

 As representações da cidade se configuram como elemento fundamental para a consolidação do imaginá-

rio que se cria da mesma. No caso do Rio de Janeiro, importante destino turístico nacional e internacional, os 

cartões postais atuam na promoção da cidade desde as grandes transformações urbanas promovidas por Perei-

ra Passos no início do século XX. Estes contam a história do urbanismo carioca através da fotografia, evidencian-

do políticas públicas e preocupações de agentes turísticos a respeito do que deve ser vinculado como imagem-

síntese da cidade. A importância da atuação destes agentes se acentua no início do século XXI, quando o Rio de 

Janeiro se insere na lógica empresarial e competitiva das cidades, passando a investir na realização de megae-

ventos esportivos e inserção de novos ícones arquitetônicos, estes sendo responsáveis por uma atualização das 

representações da cidade. 

 Posto isto, estabelecemos como objetivo para este artigo analisar a relação entre períodos de importan-

tes projetos de transformação urbana do Rio de Janeiro e as representações paisagísticas propagadas a fim de 

promover uma imagem positiva da cidade.  

 Para tanto, realizaremos na primeira parte do artigo uma discussão a respeito dos conceitos de paisagem 

e representação, bem como a importância dos cartões postais como ferramenta de difusão de imagens; na se-

gunda parte, propomos uma abordagem histórica a respeito de grandes intervenções no espaço urbano carioca 

ao longo do século XX, buscando diferenciar concepções predominantes ao longo desse período, relacionando-

as com cartões postais que foram utilizados à época com a finalidade de promover a cidade; as novas concep-

ções a respeito da cidade na passagem do século XX para o XXI serão abordadas no terceiro segmento do artigo, 

discutindo a influência das candidaturas vitoriosas do Rio de Janeiro para sediar megaeventos esportivos neste 

processo; por fim, discutiremos como e com quais objetivos ocorreu a inserção de ícones arquitetônicos na urbe 

carioca ao longo das duas últimas décadas, novamente ilustrando o debate a partir das representações paisagís-

ticas difundidas através de cartões postais. 

Metodologia 

 A metodologia proposta consiste no levantamento bibliográfico que trate das variadas concepções urba-

nas ao longo do século XX e início do século XXI, além da maneira com estas foram aplicadas na cidade do Rio de 

O Urbanismo Carioca nos Cartões Postais :  
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Janeiro. Complementarmente, serão fundamentais as abordagens acerca de conceitos como ícone, paisagem e re-

presentação. Por fim, serão utilizados cartões postais referentes a cidade do Rio de Janeiro para ilustrar o artigo, 

tendo sido estes adquiridos através de publicações específicas, coleção própria e contato com colecionadores. 

Resultados 

 Procurando compreender a importância histórica dos cartões postais na constituição da imagem da cidade, 

observamos a recorrência de representações de avenidas e monumentos erguidos no início do século XX pelo poder 

público no período em que se buscava uma cidade mais bela, pautada em padrões importados. Por outro lado, nas 

décadas de 1930 e 1950 os cartões postais passaram por sua fase de hibernação, havendo significativa redução de 

sua comercialização. 

 A partir dos anos 1960 inicia-se uma nova era para os cartões postais, que ressurgem espetacularizados, auxi-

liados pelo avanço de técnicas fotográficas, e com uso predominantemente turístico. Com isso, o Rio de Janeiro pas-

sa a ter sua imagem vinculada a aspectos físicos da paisagem, ganhando notoriedade suas praias, inseridas em um 

contexto de efervescência cultural. Este cenário é predominante até o fim dos anos 90, sendo possível, entretanto, 

encontrar cartões postais que valorizam importantes fixos criados pelos governos militar e estadual. 

 A passagem ao século XXI traz à cidade uma nova perspectiva urbana, pautada no empresariamento. Este mo-

delo comumente se apoia em projetos direcionados a eventos como os Jogos Pan-Americanos, a Copa do Mundo de 

Futebol e as Olimpíadas de Verão. No caso do Rio de Janeiro, a realização dos jogos propiciou a inserção de novos 

ícones na paisagem, valorizados socialmente por suas formas arrojadas e únicas, tornando-se objetos de orgulho 

(para parte da população residente), contemplação (para seus visitantes) e desejo (para quem estabelece contato a 

partir de suas representações). Entretanto, uma análise mais crítica e detalhada evidencia em diversos casos a vio-

lência simbólica que a inserção destes fixos promove, aspecto este mascarado nos cartões postais.  
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Introdução 

 As ações políticas, bem como os processos de planejamento, devem ter por salva conduta, o engajamen-

to e vinculação com as reais necessidades de que necessitam aqueles que habitam e compõem a sociedade a 

qual se destinam. Assim sendo, a abordagem do papel de diferenciadas metodologias que primem pelo resguar-

do do conteúdo dos posicionamentos sociais, sem investir em respostas predefinidas, ou seja, sem interferir ou 

incrementar ideias e concepções, possuem relevante papel. 

 Dentro deste contexto, o espaço habitado é subterfúgio da sociedade. Sendo, deste modo, lugar de convi-

vência e memórias vividas. Em se tratando de ações de planejamento do turismo, a compreensão dos saberes e 

necessidades da sociedade corrobora com bons resultados de implementação de rotas turísticas, visto que se 

utilizando metodologias de representação social, por exemplo, pode-se descobrir a aceitabilidade e interesse 

sociais do empreendimento.  

 No sentido de contribuir com tais processos a busca por alternativas que atendam a tais necessidades 

pode vir de diferentes fontes acadêmicas. Neste artigo, que consta dos resultados do trabalho de tese de douto-

rado, a opção teórica escolhida envolve os estudos de Serge Moscovici (2005; 2007) acerca da Teoria das Repre-

sentações Sociais, abordada sob o viés da geografia cultural. 

 Através dos estudos realizados, se buscou por meio das representações sociais configurar a imagem de 

representação do município de Araucária para, então, pesquisar dados que apontassem a possibilidade ou não 

da organização de um roteiro de turismo industrial para o município. Nesta conjuntura, foram realizadas pesqui-

sas qualitativas, as quais abarcaram os dados inerentes ao ideário que compôs a imagem de representação, e 

também dados quantitativos que buscaram a validação dos dados qualitativos pesquisados.  

 Dentro do contexto exposto, no presente artigo se procura evidenciar as correlações do turismo com a 

Teoria das Representações Sociais aportada na geografia em seu viés cultural, referendando a categoria espaço 

como aporte para as necessidades humanas. Sendo assim, se torna pertinente a discussão das bases teóricas e 

filosóficas da pesquisa desenvolvida. 

Problematização 

 O município de Araucária / PR, é constituído de áreas rural e industrial bem desenvolvidas, entretanto, 

sua área industrial é responsável pela maior arrecadação do município. Neste sentido, questiona-se se as pesso-

as (turistas, moradores) gostariam de participar de um circuito turístico industrial? 

 É providencial salientar que o município conta com um circuito turístico rural, com saídas aos sábados 

pela manhã.  

 Assim, se investe em uma temática, mas, não se investe em outra. Os resultados que compõem o traba-

lho de tese apontaram interesse em visitações no interior das indústrias, porque não se investe nelas enquanto 

atividade a mais? 

Metodologia 

A Representação Social do Espaço Industrial no  

Município de Araucária / PR: Uma Opção Turística Possível 
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 Para que se tornassem viáveis os procedimentos necessários ao desenvolvimento do trabalho de pesquisa 

utilizando a teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 2007), se fez necessária a criação de um instrumento 

capaz de evidenciar os fatos pesquisados no sentido de apontar resultados satisfatórios. No entendimento de Jode-

let (2001, p. 14) as pesquisas envolvendo as Representações Sociais fazem uso de metodologias variadas: 

“experimentação em laboratório e campo; enquetes por meio de entrevistas, questionários e técnicas de associação 

de palavras; observação participante; análise documental e de discursos, etc. ela toca em domínios e assuntos diver-

sos”. 

 Neste contexto, optou-se por desenvolver uma metodologia que atendesse à necessidade de mostrar qualita-

tiva e quantitativamente os dados pesquisados. Portanto, a referida proposta pressupõe a utilização de dados quali-

tativos e quantitativos. Os dados qualitativos foram obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas. Segundo May 

(2004) a utilização deste tipo de entrevistas apresenta diversas vantagens em relação aos demais. Para o autor, a 

diferença central desta forma de entrevista se encontra em seu caráter aberto, fato que a provê de liberdade em 

relação a possíveis preconceitos por parte dos entrevistados e do próprio pesquisador, pois permite ao entrevistado 

falar sobre o tema utilizando seu referencial de conhecimento. Os dados quantitativos, por sua vez, foram obtidos 

por meio de entrevistas estruturadas com questões fechadas e mais direcionadas, nas quais os entrevistados tinham 

limitadas suas opções de resposta.  

Resultados 

 A análise dos depoimentos sobre o município de Araucária revelou um município industrializado, que possui 

tanto as conveniências quanto as inconveniências de um município com estas características. Tais análises também 

revelaram o interesse particular por algumas indústrias. 

 Dentre as 380 indústrias instaladas no município (IPARDES, 2013) 4 foram mencionadas pelos entrevistados: 

REPAR, COCELPA, IMCOPA e Berneck. As indústrias citadas representam um marco histórico no desenvolvimento 

econômico do município. Durante o processo de instalação de grandes indústrias em Araucária, ações políticas tive-

ram de ser tomadas e realizadas, como a elaboração da Lei 584/8, para melhorar a ocupação do espaço e adequar o 

mesmo para tal instalação e também para a chegada de trabalhadores (ARAUCÁRIA, 2003). 

 O que se pôde verificar com o exposto é que os responsáveis pelo município de Araucária têm total possibili-

dade de investir e ampliar seu setor turístico, incrementando-o. O que se torna imprescindível neste amplo processo 

é o papel crucial da opinião social. Ao se levar as representações sociais em conta, dá-se crédito ao consenso, ao 

salutar e importante papel da opinião popular no processo de planejamento político. Assim o espaço, conforme se 

faz uso do conceito de Claval (2001), retratado na cultura do município, que é de uma cidade urbano-industrial com 

peculiaridades rurais, deixa pertinente a viabilidade da proposta para a organização do turismo industrial em Araucá-

ria. 

 Com isso, se poderia criar um atrativo consistente, uma vez que o interesse pela sua realização parte do senso 

comum, da prática cotidiana das pessoas que teriam a possibilidade de observar o processo de produção de itens 

essenciais em suas vidas. Saber como funciona e quais os processos empregados para o processo de produção possi-

bilitariam à indústria e ao visitante dialogar mais abertamente sobre as necessidades e prioridades da vida moderna. 

E ainda, permitem ao setor público realizar planejamentos mais eficazes e condizentes com as necessidades e inte-

resses gerais. 

 Este trabalho buscou evidenciar possiblidades. Não se tratando de sugestão concreta. Buscou-se avaliar a utili-

zação de uma teoria em prol do planejamento da atividade turística. 

Bibliografia Parcial 

 O conceito de espaço adotado para o presente trabalho reitera com o exposto por Claval (2001, p. 287) quan-

do o autor retrata que “o espaço é o suporte das atividades produtivas humanas”.  

 Tal enfoque da categoria espaço encontra-se engajado com o panorama esboçado pela geografia cultural, que 



 

 

se expressa como uma porta aberta aos processos que levam em conta o aspecto intrínseco ao condicionamento 

humano e suas variáveis, ou seja, as expressões sociais que se movimentam no seio da sociedade. Assim, busca-se o 

significado social do espaço como aporte ao desenvolvimento do trabalho. 

 A Teoria das Representações Sociais contribui no estudo das representações de um espaço. De acordo com Sá 

(1993) o conceito de Representações Sociais foi construído numa tentativa de dar conta a uma nova gama de fenô-

menos que se apresentam na sociedade moderna afastando-se aí da sociologia e construindo um espaço psicossoci-

ológico próprio. A construção de tais espaços exprime o que Moscovici (2007) afirma serem as representações soci-

ais, colocadas como conjuntos de conceitos, afirmações e explicações que devem ser considerados como “teorias” 

do senso comum. 

 Levando em conta que o turismo se constitui, de acordo com a Organização Mundial do Turismo – OMT 

(2011), numa das principais atividades econômicas que se inserem no contexto internacional, suscitando grande de-

senvolvimento e expansão no cenário global, pode-se argumentar que sua contribuição para o desenvolvimento de 

um município é fator importante e que merece ser avaliado.  
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Introdução  

 É quase trivial afirmar que, na história ocidental, o dinheiro se materializou através de diferentes formas 

materiais e funções sociais. As funções sociais do dinheiro não se limitam ao econômico, podendo ser de ordem 

ideológica, religiosa, militar e artística (Gomes; Kornis, 2002, p. 8). Apesar disso, na teoria social ocidental o di-

nheiro tem sido tradicionalmente abordado por aspectos econômicos e políticos, fato que evidencia que o eco-

nômico ainda é tido por muitos autores, especificamente por geógrafos econômicos, como “instância hierárqui-

ca superior ao cultural” (Rio, 2008, p. 31).  

 Dentre as funções (geo)políticas e ideológicas do dinheiro, destaca-se a função de territorialização do es-

paço e a participação ativa na produção e circulação de identidades nacionais. A construção de uma iconografia 

monetária envolve sempre um processo de decisões estratégicas por parte do Estado e dos agentes e institui-

ções de produção monetária, de modo que a difusão espacial de moedas e cédulas permite à população em ge-

ral ter acesso a ideias e imagens que se apresentam como porta-vozes da nacionalidade. À medida que o dinhei-

ro circula pelo território ele comunica mensagens dos poderes de emissão monetária.  

 Portanto, entendemos que o dinheiro é um símbolo nacional que possui a mesma proeminência do hino, 

da bandeira e dos brasões. Dessa forma, não se pode negar que o dinheiro seja um objeto eminentemente eco-

nômico, entretanto, acreditamos que ele é igualmente um “processo social” (Leyshon; Thrift, 1997). Apesar de 

sua alta circulação e imbricação com o poder, o dinheiro é geralmente um objeto banalizado no cotidiano. Ten-

do este fato em mente, a geógrafa Jan Penrose (2011) buscou relacionar o dinheiro com o conceito de 

“nacionalismo banal”.   

 Em um primeiro momento, propomos uma discussão teórica da moeda como forma simbólica resgatando 

ideias de alguns cientistas sociais a respeito da influência que a criação de uma moeda nacional exerce sobre a 

formação dos Estados-nação. Em seguida, destacamos trabalhos que analisam o dinheiro – neste caso, a moeda

-papel -  mais pela sua forma do que por suas funções, isto é, pela iconografia de suas estampas, ao mesmo 

tempo em que relacionam esse aspecto com um contexto geopolítico mais amplo. Em um terceiro momento, 

discutimos alguns problemas metodológicos que se colocam para a operacionalização de uma pesquisa que se 

propõe a analisar a iconografia monetária sob uma perspectiva geográfica, quer dizer, buscando temas e ideias 

geográficas nas imagens veiculadas por moedas e notas de banco. Por fim, é feita uma análise iconográfica de 

algumas cédulas brasileiras produzidas pelo American Bank Note. 

Problematização  

 Nas últimas décadas, assistimos ao aparecimento de uma série de trabalhos que evidenciaram o caráter 

construído das categorias nação e nacionalismos, tal como se observa nas obras de Anderson (2008 [1983]), 

Hobsbawm & Ranger (1984) e Hobsbawm (1990).  

 Durante o mesmo período, houve uma renovação nos estudos culturais na geografia que se formou a par-

tir de discussões em torno do conceito de cultura, cujo objetivo era o de superar a concepção “supraorgânica” 

da cultura (Duncan, 2002 [1980]) herdada de Carl Sauer e de seus seguidores da Escola de Berkeley.  

 Nesse processo de renovação da geografia cultural, surgiram perspectivas teóricas interdisciplinares que 

davam atenção às formas simbólicas e às paisagens culturais e sua relação com determinadas identidades soci-

A iconografia monetária na construção simbólica dos  

Estados-nação: o caso do dinheiro brasileiro impresso  

pelo American Bank Note (1870-1970) 
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ais. Na ponta desse processo, estão geógrafos britânicos como Denis Cosgrove, James Duncan e Peter Jackson. Na 

obra do primeiro geógrafo, observa-se o interesse em relacionar as paisagens com artefatos gráficos (mapas e ima-

gens visuais em geral) que cumprem o papel de mediadores de ideias geográficas. Outros geógrafos também se 

mostraram preocupados em ressaltar a função das imagens visuais na história do pensamento geográfico, tais como 

Gillian Rose, Felix Driver, James Ryan, Roberto Lobato Corrêa e André Novaes.      

 Durante essas últimas décadas, houve também uma renovação no subcampo da geografia econômica advinda 

da “virada cultural” nos estudos econômicos (Thrift, 2000a), cuja contribuição maior foi a de colocar a perspectiva 

cultural no centro das análises da subdisciplina. A chamada “virada cultural” nos estudos econômicos deu origem a 

estudos que visavam compreender o dinheiro como forma simbólica espacial e nacionalista, dentre os quais têm se 

destacado os trabalhos da geógrafa Jan Penrose (2011) e dos cientistas políticos Benjamin Cohen (1998) e Eric 

Helleiner (2003). 

 Nesse sentido, sendo a nação uma entidade social e historicamente construída, a imagem visual uma poten-

cial mediadora de ideias geográficas e o dinheiro uma forma simbólica espacial e nacionalista, cabe os seguintes 

questionamentos: em medida é possível afirmar que a iconografia monetária participa da formação de ideologias 

nacionalistas? Que tipos de imagem são normalmente mobilizadas para figurar em cédulas e moedas, teria a paisa-

gem um lugar de destaque? Poderíamos dizer que ao veicular imagens de lugares e, consequentemente, o dinheiro 

pode construir geografias imaginativas e estabelecer hierarquias e identidades territoriais? Como analisar a icono-

grafia de moedas e cédulas antigas sob o ponto de vista da produção, circulação e recepção?  

Metodologia  

 Seguindo certas abordagens da dita geografia cultural renovada que relacionam categorias como paisagem, 

representação e poder, bem como geografia, imagem visual e identidade, é possível construir uma análise da icono-

grafia monetária de um país ou região de modo a estabelecer relações entre dinheiro, representação geográfica e 

identidade nacional.  

 Partindo da ideia de que a imagem visual é “forma discursiva geográfica” (Ryan, 1998), a metodologia que 

norteia o estudo das imagens no dinheiro lança mão de noções e conceitos do campo das ditas metodologias visuais, 

das geografias política e cultural, da história da arte e da análise de discurso. Antes de proceder à análise das ima-

gens, será feito uma seleção e classificação temática das notas de banco. A partir das imagens que são projetadas 

pelas/para as paisagens investigarei como se deu/dá o processo de representação e cristalização de imaginário espe-

cífico sobre o território brasileiro. Seguindo a perspectiva de Simon Schama (1995), atentarei às memórias que são 

presentificadas nas paisagens e que se atualizam e se engendram por meio da circulação das paisagens nas cédulas. 

Os documentos da pesquisa provêm, em parte, dos acervos do Museu de Valores do Banco Central do Brasil, Casa 

da Moeda, Museu Histórico e Nacional e Centro Cultural Banco do Brasil (Rio de Janeiro). O outro conjunto de fontes 

documentais é composto por manuais numismáticos e guias para colecionadores de moedas.  

Resultados  

Embora a pesquisa esteja em fase de andamento, existem períodos e padrões de representação que já podem ser 

vislumbrados a partir de uma serialização temática das notas de banco do Brasil produzidas pelo American Bank No-

te. O primeiro período iria de 1870 a 1930, onde teria aparecido um grande número de imagens da cidade do Rio de 

Janeiro. O segundo se inicia em 1940, quando passa a ter um número considerável de imagens de outras regiões.  

Finalmente, entre 1950 e 1970, encontra-se imagens que supunham uma certa unidade nacional.  
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Este setor objetiva apresentações e debates 
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Mais que um tema no âmbito da Geografia 
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Resumo Expandido 

 Quando se fala em São João Maria, Santo beatificado pelo povo no Sul do Brasil, são comuns várias refe-

rências a rituais de cura, batismo, oferendas, rezas e promessas que alimentam uma paisagem religiosa sui gene-

ris marcada pela sacralização dos elementos da natureza: o pocinho (ou olho d’água) que batiza/cura e a árvore 

de cedro (Cedrela fissilis) que brota quando plantada em forma de cruz. São também muito comuns estórias e 

histórias sobre as passagens, milagres de cura, devoções populares e um catolicismo rústico, profecias e predi-

ções desta figura mítica e emblemática que foi canonizada pelo povo. Profeta que era, antes de mais nada, um 

intérprete, é hoje mosaico e ícone construído e desenhado por várias mãos.  

 Na Historiografia Regional é “Monge”, em discursos políticos é “Profeta” e para o povo é “São”. Profeta, 

político ou guerreiro não foi único, foram três ou até além, que sobrepostos, fundidos e confundidos se reforça-

ram mutuamente até se mesclarem no imaginário popular, permanecendo no tempo e no espaço, confirmando 

seu status de santidade. Capelinhas, cruzes, cemitérios de anjos, árvores de cedro, altares, oratórios domésticos 

e fontes de água estampam a paisagem religiosa alimentada pela peregrinação constante.  

 Todavia, no município paranaense de São Mateus do Sul um componente diferenciado deste cenário se 

torna recorrente e, estranhamente, não é mencionado na literatura regional. São os cemitérios de anjos e/ou 

cemitérios de criancinhas, pequenas sepulturas de natimortos ou recém-nascidos que destoam da paisagem do 

entorno e ressignificam estes espaços de fé. O novo elemento em questão provoca reflexões sobre o espaço ri-

tualmente construído, o significado da morte, a topofilia, a religiosidade, o patrimônio e o abandono. Neste con-

texto, os questionamentos foram se desenhando e trilhando o caminho da filosofia dos significados por meio da 

Fenomenologia e fazendo uso das bases teórico-metodológicas da Geografia Cultural na perspectiva da Religião, 

investigou-se de que forma estes espaços sagrados associados a São João Maria foram sendo ressignificados pa-

ra além da sacralização da natureza pela simbologia da morte, se configurando como espaços sagrados de refe-

rência à vida ancestral. 

 Para tanto, metodologicamente, foi construída inicialmente uma cadeia de informantes (snowball) que, 

associada a um intenso trabalho de campo, permitiu organizar um mapa temático desta religiosidade popular 

visibilizando 33 espaços tidos como sagrados e associados pelas comunidades a São João Maria. Destes, 13 pos-

suem cemitérios e 7 foram selecionados para o aprofundamento nesta pesquisa por estarem estrategicamente 

distribuídos na extensão do município e apresentarem melhores condições de conservação. Nestes cemitérios 

de anjos e/ou criancinhas, captou-se a materialidade visível por meio da leitura da paisagem enquanto texto de-

codificando os elementos geossimbólicos que a compõe, e apreendeu-se a dimensão imaterial destes lugares de 

memória por meio da oralidade fazendo uso da História Oral e das Histórias de Vida. 

 Percebeu-se que não se tratam de santuários sublinhados por suntuosidade, opulência ou grandiosidade, 

ao contrário, são grutas e pequenos lugares que contrastam e destoam do entorno, mas que resistem e são ali-

mentados pela fé em “São” João Maria e pela necessidade humana de materializar suas crenças. Percebê-los, 

visibilizá-los e estudá-los significa reconhecer uma religiosidade popular que, marginalizada, deu conta de criar e 

recriar distintas formas de expressar suas crenças materializando-as na paisagem e resguardando-as na memória 

– um catolicismo rústico enquanto expressão de resistência e perseverança. 

Os Cemitérios de Anjos de São João Maria na  

Região do Contestado: da Sacralização da Natureza ao  

Espaço Sagrado de Referência à Vida Ancestral 
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Impossível arrematar uma análise do espaço sagrado na perspectiva geográfica, ou seja, entrelaçando a espacialida-

de material e o simbolismo do intangível, sem pautar uma discussão acerca destes lugares enquanto expressões de 

resistência temporo-espaciais. Isso implica interpretar o cenário que, propício ao surgimento e consolidação da cren-

ça em João Maria, foi e ainda é marcado por uma realidade socioeconômica e política excludente, elitizada e institu-

cionalizada que domina, explora, marginaliza e desvaloriza. Significa compreender o papel de uma religiosidade po-

pular que, desabrochando em um contexto social complexo, reflete os anseios de um povo que carente de assistên-

cia espiritual eclesiástica e distante das ações do Estado, encontra nas práticas culturais tradicionais uma forma de 

atenuar suas angústias. São lugares que, impregnados de simbolismo, não foram meramente descobertos, fundados 

ou construídos. Foram e são, de certa forma, reivindicados, possuídos e operados pela comunidade por meio de um 

sincretismo que vem ressignificando a paisagem religiosa.  

 Por fim, foi significativo e oportuno pautar uma discussão acerca da Educação Patrimonial, isso porque, por 

vezes, na ânsia por proteger suas heranças culturais, os lugares acabam por ser homogeneizados e renovados numa 

perspectiva de modernidade incompatível com sua essência.  

Palavras-chave: Cemitério de anjos; São João Maria; Contestado. 
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Avacir Gomes dos Santos Silva 

Introdução 

 Tradicionalmente as análises sobre as dimensões do sagrado tem privilegiado os elementos externos, tan-

to da hierofania quanto das formas espaciais. Nossa intenção é destacar a perspectiva subjetiva do sagrado, por 

meio dos sentidos, emoções e as andanças, que perpassam a crença do devoto no Santos Reis, como sine qua 

non para a manutenção e preservação dessa prática religiosa.  

 Para materializar tal objetivo recorremos as leituras e escrituras do sagrado na geografia da religião, a 

partir das contribuições teóricas de Durkheim (2008), Weber (2015), Eliade (1983, 2010,) e Rosendahl (1999, 

2009, 2010, 2012) para compreensão do sagrado como fenômeno social, de manifestação hieronfânica e pos-

suidor de uma espacialidade organizadora do tempo e espaço mundanos. 

 Enfim, nossa inquietação não é confirmar ou negar a visitação dos magos ao Deus Criança. Buscamos 

compreender como tantas pessoas creem na hierofania do sagrado em forma de Estrela (LANDAU, 2013). Acre-

ditamos que os grupos de foliões dos Santos Reis do Vale do Guaporé (Rondônia) possam nos apontar uma dire-

ção rumo a esse entendimento. 

Problematização 

 As análises da geografia da religião como sistema de crenças e estrutura do sagrado, sustentam-se por 

meio do tripé: o sacerdote, os rituais e símbolos e as formas simbólicas espaciais. A base teórica tem sido as 

contribuições de Durkheim, Marx Weber e Mircea Eliade.  

 Para Durkheim (2008), a partir da ideia do totem, a existência do sagrado é vivenciada na coletividade o 

que garante coesão social do grupo primitivo. De acordo com Weber, o sagrado: “aludirá a um poder sobre os 

homens [...], ao qual se subordina os governados em virtude de sua fé na qualidade excepcional da pessoa espe-

cifica” (2015, p. 40). Segundo Eliade, “todo espaço sagrado implica uma hierofania” (2010, p. 30), para tanto, 

pode valer-se de coisas, objetos, plantas, árvore, dos elementares, montanha ou de uma estrela.  

 A partir da tríade Durkheim, Weber e Eliade nas produções acadêmicas da geografia da religião o sagrado 

é apresentado como uma força coercitiva, que garante a coesão social, ora como um poder do líder carismático 

ou como uma manifestação hierofânica. Em suma, o sagrado é posto como um fenômeno social, exterior e obje-

tivo. Assim pontuamos a seguinte problematização: o crente, o devoto, o ser religioso com seus sentimentos e 

emoções vividos na flor do corpo, ainda continua em tocaia, a espera de que a geografia da religião possa pers-

crutar seu ser no mundo.  

Metodologia 

 Nossa proposta interpretativa do sagrado é avançar para além da tríade durkheiniana, weberiana e elia-

deana, a fim de interpretar como as dimensões subjetivas do sentir e emocionar-se do devoto constituem outra 

dimensão para a manutenção da religião como sistema de conformação do mundo. 

 Para tanto buscamos as contribuições interpretativas da geografia da religião que privilegiam a condição 

de ser no mundo do devoto. A exemplo da geógrafa Rosendahl que afirma: “o significado do sagrado vai além 

de imagens, templos e santuários, porque a experiência do sagrado está no domínio da emoção e do sentimen-

to do ser no mundo” (2012, 76). 

 Quanto à metodologia de pesquisa utilizamos a proposta da história oral: “como uma alternativa para se 

Andanças, Sentimentos e Emoções: o Rosto Humano do  
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estudar a sociedade por meio de uma documentação produzida com base em entrevistas orais transformadas em 

textos escritos” (MEIHY; HOLANDA, 2013, 19). Junto a pesquisa, agregamos o estudo etnogeográfico, que implicou 

no acompanhamento dos grupos de folias do Vale do Guaporé (Rondônia), durante as andanças de dezembro de 

2014 a janeiro de 2016, pelas casas, comunidades, linhas, cidades, tanto de dia, quanto a noite. 

Esperamos que o registro das nossas vivencias, junto aos grupos de foliões pesquisados, e nossos escritos interpreta-

tivos contribuam para maior entendimento dos sentimentos e emoções expressos devotos dos Santos Reis como 

elementos constituidores das folias de reis espalhadas pelo imenso rincão brasileiro.  

Resultados 

 Os resultados preliminares da pesquisa, ora desenvolvida junto ao Nepec/Uerj, apontam duas perspectivas: o 

corpo com receptáculo do sagrado e as manifestações de sentimentos e emoções dos devotos e foliais para manu-

tenção das folias de reis. 

 O andar, a predisposição pelo caminhar é condição inerente para a composição dos grupos de folias. Os devo-

tos dos Santos Reis carregam suas bandeiras, tocam e cantam versos de adoração, andam pelas cidades, bairros pe-

riféricos, linhas, comunidades, travessões atoleiros, pinguelas e pontes alagadas, pastos sem a preocupação com a 

sede, a fome, o repouso ou com as chuvas torrenciais, típicas do verão amazônico. Assim, a devota Maria Silva nos 

declara [...] eu lembro, quando nos era pequeno ali chegava 4, 5, 6 até 10 famílias, chegava. Amanhecia os dias na 

casa cantando, andava 5, 10, 15 km de à pé, pra acompanhar aquela folia” (TC, 2016). 

 As andanças realizadas pelos grupos de folias de reis não se caracterizam como peregrinação, pois não são 

atividades religiosas e nem tão pouco sacramentais. Também não se enquadram como romaria, apesar de ser popu-

lar, não é “des-regularizada” (CARBOLLO, 2010). O andar das folias se aproxima mais da ideia do espaço sagrado 

imaginalis. Neste, “o círculo sagrado terá o tamanho determinado pelo número de participantes; as fronteiras são 

definidas pela imaginação dos adeptos e não por sacerdotes” (ROSENDAHL; 2013, p. 114). 

 Quanto aos sentimentos, emoções e sensibilidades vividas nas folias de reis a ideia é interpretá-los como co-

nhecimento do mundo para o homem religioso. Para este, o caminhar durante dias sem parar não é visto como algo 

cansativo ou um sacrifício. Para o devoto e os foliões não existe o cansaço físico.  

 O sacrificar é postar-se diante do sagrado, para alcançar suas bênçãos e proteção. O sacrifício é praticado com 

alegria. Os devotos e foliões, com suas andanças e cantorias ritualizam a emoção vivida pelos reis magos: “e, vendo 

eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria”. (MT, 2-10).  

 O que descrente vê como tradição ou folclore, é muito mais para o homem religioso. Como afirma seu José 

Alves, embaixador da Folias de Santa Luzia: “Agora eu sirvo a folia de reis, porque confio que eles foram os primeiros 

que fez visita a Jesus. Que eu tenho fé. Agora companheiro segui um trem por tradição só, não! Companheiro preci-

sa ter fé também, porque isso é um trem que é do princípio do mundo” (2016). 

 Eis o nosso desafio, capturar os sentimentos e emoções, por meio dos quais, os foliões e devotos dos Santos 

Reis (re)significam o mundo e a existência, a fim de compreender que o sagrado esquiva-se para além dos espaços 

fechados das atividades religiosas.  
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Beatriz Magalhães Santos 

Introdução e Problematização 

 O patrimônio cultural constituído no Brasil pela cultura negra, afrodescendente, demonstra hoje em todo 

território nacional, o vigor e a diversidade de valores que marcaram profundamente nosso cenário artístico-

material e simbólico. A organização de associações, grupo de mulheres e jovens, e mesmo as práticas religiosas 

herdadas de seus antepassados, mostram relações sincréticas, que são atualizadas num cotidiano de enfrenta-

mentos: a luta pela terra, pelo trabalho e pelo reconhecimento étnico. A ideia de patrimônio cultural tomada 

aqui sugere texto e contexto; sugere o seu entendimento como categoria para pensar indivíduos e grupos, re-

vestido pela identidade, memória e pertencimento, que é corporificada por homens e mulheres do/no cotidiano 

(CASTRO, 2013), como destaca José Reginaldo Santos Gonçalves: 

    Nessa nova categoria estão lugares, festas, religiões, formas de medicina popular, música, dan
    ça, culinária, técnicas, etc. Como sugere o próprio termo, a ênfase recai menos nos aspectos 
    materiais e mais nos aspectos ideais e valorativos dessas formas de vida. Diferentemente das 
    concepções tradicionais, não se propõe o tombamento dos bens listados nesse patrimônio. A 
    proposta é no sentido de “registrar” essas práticas e representações e de fazer um acompanha
    mento para verificar sua permanência e suas transformações. (GONÇALVES, 2003, p. 24) 

 Estendendo-se além das fronteiras normativas e legais que definem patrimônio, e das políticas públicas 

que os retém, defende-se a ideia de patrimônio enquanto herança e propriedade cultural de grupos étnicos e 

coletividades – um substrato cultural que permite pertencimento e alteridade. Constituir fisicamente espaços de 

reprodução econômico-social de grupos étnicos, indígenas e quilombolas ou de outras coletividades, inspiradas 

por valores, costumes, crenças, etc. Patrimônio cultural e território são termos complementares da expressão 

de etnicidade, memória, relações de produção e práticas simbólicas que traduzem elementos do passado ressig-

nificados no presente. 

 Muitos desses grupos que hoje discutem um projeto (político) no qual possam se colocar, buscam resta-

belecer a unidade grupal, muitas vezes, em um plano simbólico, o permite ordenar as práticas dos indivíduos 

perante o enfrentamento com a sociedade, revelando uma nova coesão dada a partir de uma situação de confli-

to. Simbolismo esse preenchido num sistema de crenças rico em sincretismos, próprio de nossa cultura e que 

fundamenta a luta ou amplia o universo de representações. 

 Nesse cenário, é possível encontrar diversos patrimônios afro-culturais expressos no município de Rio Cla-

ro – espaços de memória e saberes. Isso se deve ao fato de Rio Claro ter sido uma região escravocrata, a qual 

recebeu povos negros oriundos de diversos lugares do Continente Africano para a exploração do trabalho braçal 

nas fazendas de café. Segundo Warren Dean (1977), na região de Rio Claro, no início século XIX, os escravos ne-

gros nas fazendas de café ocupavam-se de todos os estágios de cultivo – desde a derrubada da floresta à opera-

ção da maquinaria de beneficiamento e, em 1872, chegaram a ser 26% da porcentagem total da população 

(DEAN, 1977). Isto mostra que, durante e posteriormente a escravidão, a comunidade negra fez parte da forma-

ção territorial da região – mais precisamente – do município de Rio Claro. 

 É importante salientar que o território é um conceito caro, na Geografia, e com diferentes concepções 

teóricas o que demonstra certa complexidade ao ser tratado. Isso se deve ao fato dele ser resultado material e 

imaterial do processo histórico e que, portanto, apresenta relações temporais e espaciais específicas. Conside-

rando o território como um dos principais conceitos que busca responder a problemática que envolve a relação 

entre sociedade e o seu espaço, a presença e influência da comunidade negra faz com que o território não seja 

Território de Axé e seus Aspectos Simbólicos: um Estudo de Caso  

no Terreiro de Umbanda Lucia Oiá e Caboclo 7 Cachoeiras 

A
p

r
e

s
e

n
ta

ç
ã

o
 O

r
a

l 

 



 

 

somente “uma jurisdição de um Estado, a projeção espacial de sua área de soberania e monopólio da autorida-

de” (Moraes, 2006, p. 04), mas também é responsável e corresponde ao “produto da valorização simbólica de um 

grupo em relação ao seu espaço vivido” (HAESBAERT, 2004, p.40).  

 Nesse sentido, a justificativa desse estudo está na contribuição para a aplicação dos conhecimentos geográfi-

cos construídos até o momento, principalmente, a respeito dos patrimônios afro culturais e as suas formas de ex-

pressão e materialização sobre um dado território. Onde esta investigação dar-se-á a partir da vivência daqueles que 

(re)constroem os patrimônios afro-culturais, a comunidade negra, para entender sua importância. Pois são estes que 

efetivamente estão inseridos no processo de reconhecer os valores essências para a construção de identidade em 

sua comunidade, como corroborado por Meneses (2012, p.24):  

    Pensar a construção de uma interpretação patrimonial das culturais locais com a vivência local; não 
    à revelia dela. Quer pensar a participação das comunidades locais em processos interpretativos que 
    reconheçam o valor de cada componente das identidades coletivas no processo de vivencia e não  
    na busca de musealização, de registro oficial ou de tombamento de bens físicos. Quer ensaiar a pos
    sibilidade de interpretar uma memória que se constrói e em que se reconhece uma dada sociedade.  

 Em suma, o objetivo geral dessa pesquisa é compreender a cultura afro-brasileira a partir dos territórios sim-

bólicos dos terreiros, com base na memória social dos integrantes do Templo de Umbanda Lucia de Oiá e Caboclo 7 

Cachoeiras no município de Rio Claro – SP. Em que se elaborará a história social (FENELON, 1993; TILLY, 1994) do 

terreiro no espaço urbano de Rio Claro; elaboração cartografia social dos espaços simbólicos do terreiro. Além de 

registro das narrativas acerca da importância do terreiro como patrimônio cultural brasileiro. 

Metodologia 

 A metodologia consiste na concretização de pesquisa a partir de um referencial teórico alicerçado na história 

social, aliada a uma análise empírica das formas de expressão da religiosidade afro-brasileira. Além de aprofundar os 

estudos realizados com o grupo de pesquisa “Patrimônio, memória e território: a cultura negra em Rio Claro - SP”, 

coordenado pela Profa. Dra. Bernadete de Castro (IGCE-UNESP). Deste modo, se realizará a revisão bibliográfica rela-

cionados ao patrimônio cultural - essencialmente o afro-cultural - estudos e contribuições no âmbito da Geografia 

Cultural. Também serão realizados levantamentos de bibliografia e imagens no Arquivo Público e Histórico do Muni-

cípio de Rio Claro. 

 Ademais, ocorrerá a elaboração de um mapeamento social, a partir das vivências da comunidade afro-

religiosa de Rio Claro em seu território. É importante salientar o entendimento que os mapas sociais são representa-

ções do espaço, feito pelas pessoas que ocupam um território, nos quais apresentam a forma como vivem e traba-

lham os espaços simbólicos, afetivos (ACSELRAD, 2013). Deste modo, as comunidades ou sociedades representam o 

seu mundo a seu modo, isto é, compreende-se que um mapa não é algo fechado, contudo um processo permanente 

de construção e reconstrução. A partir das entrevistas e relatos obtidos nos trabalhos de campo, pretende-se produ-

zir um documentário acerca da temática trabalhada durante a pesquisa e disponibilizá-los às escolas como ferra-

menta para a implementação da Lei 10.639/08. 

Resultados Parciais 

 O terreiro de Umbanda, palco dos estudos apresentados neste trabalho, tem por fundadora uma mulher, Mãe 

Lúcia Oiá, e atualmente é liderado pela Mãe Daiana D’Iemanjá, o que traz à tona a questão do feminino e o sagrado. 

No qual, nota-se que o discurso de igualdade entre os indivíduos e democracia da Umbanda se reflete em vários as-

pectos de sua prática, inclusive na organização das lideranças mulheres no terreiro e seus territórios simbólicos.  

 Outro ponto a se destacar é que o terreiro se encontra como espaço pedagógico para a vida, isto é, a casa de 

axé compreende a educação como uma ferramenta de libertação e acredita que através dela nutrimos a consciência 

e aumentamos as ferramentas contra injustiças. Por fim, vale frisar que para eles a educação perpassa o sentido pro-

fissionalizante e alcança o sentido de existência, em que meio e finalidade, é processo e meta. 
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Introdução 

 O uso das plantas medicinais e outras formas de cura popular, no tratamento, prevenção e manutenção 

da saúde, acompanham as sociedades humanas desde os primórdios de sua existência.  Com os progressos tec-

nológicos da medicina moderna, forte influência da indústria farmacêutica somatizados ao processo histórico de 

exclusão e invisibilização dos saberes tradicionais, a medicina popular é posta em segundo plano. 

 Entretanto observa-se um movimento de resistência contemporâneo de valorização dos conhecimentos 

ancestrais, trazendo discussões acerca do ofício e das lutas de raizeiras, benzedeiras, parteiras e demais pessoas 

que se dedicam à medicina popular.  Para contribuir no debate, usaremos como estudo de caso as experiências 

de Maria Aparecida Arruda - Tantinha e Fernando Luiz , fundadores do Ervanário São Francisco -  experiência 

agroecológica e medicinal que trabalha com remédios caseiros e benzeções,  localizado na cidade de Sabará 

região metropolitana de Belo Horizonte. 

Problematização 

 O paradigma do cientificismo, a partir do século XIX, muito corroborou para a descredibilização de práti-

cas tradicionais que não tivessem um respaldo científico. Com os processos de globalização as práticas tradicio-

nais perderam ainda mais espaço frente à socialização de novas tecnologias. Contudo, como a globalização e o 

discurso científico não atingiram integralmente a completude da superfície, em muitos lugares as práticas relaci-

onadas às atividades tradicionais continuaram sendo difundidas. 

 A medicina popular ou alternativa, muitas vezes considerada como complementar, evidencia-se com 

grande relevância em regiões onde a medicina clássica e sacramentada pela ciência não se efetiva. A ausência 

do estado em relação à políticas de promoção à saúde e até mesmo a ineficiência delas leva as pessoas procura-

rem alternativas. 

 No atual cenário, experimenta-se uma retomada ao resgate destas práticas tradicionais por inúmeros mo-

tivos, ressaltando deste modo a relevância de buscar compreender as experiências relativas a esses saberes po-

pulares que se revestem de ciência.  

 O Ervanário São Francisco de Assis, espaço pelo qual decidimos voltar o nosso olhar neste artigo, é uma 

farmácia caseira e laboratório de pesquisas e experimentações em medicina popular e alimentação natural, ini-

cialmente localizado na comunidade do Alto Vera Cruz, em um quintal produtivo de 70 m² com cultivo de cerca 

de 170 espécies de plantas medicinais, e atualmente na zona rural de Sabará, região Metropolitana de Belo Ho-

rizonte. O espaço foi fundado há mais de 12 anos, onde o casal se dedica aos cuidados da saúde popular, por 

meio da produção, comercialização e doação de remédios caseiros, além de alimentação natural e benzeções. 

 A finalidade deste trabalho relaciona-se a identificação dos desafios para o estabelecimento da resistência 

popular tradicional dentro de um contexto metropolitano. 

Cura e Resistência: Medicina popular e benzeção  

Ervanário São Francisco de Assis 

Região Metropolitana de Belo Horizonte 
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Metodologia 

 Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizada a metodologia participativa, pois assim os sujeitos pesquisa-

dos são entendidos como parte integrante da mesma, tornando a pesquisa mais humanizada. Segundo BORDA 

(2007) é importante para a pesquisa que utiliza as metodologias participativas que tanto pesquisadores quanto pes-

quisados sejam  ligados por sentimentos, normas e atitudes com opiniões diversas, e para que os resultados finais 

sejam interessantes a todos, as opiniões diversas devem ser respeitadas. 

 A pesquisa baseou-se na problemática estabelecida sobre o espaço que a medicina popular tem na região me-

tropolitana de Belo Horizonte, bem como os obstáculos enfrentados pelos agentes que a praticam. Desta forma 

usou-se o modelo de entrevista semi estruturada buscando perceber quais são as principais dificuldades, receios e 

problemas enfrentados por Tantinha e Fernando. 

Resultados 

 Segundo o Protocolo Comunitário Biocultural das Raizeiras do Cerrado, desenvolvido em 2015 pela Articula-

ção Pacari, a dimensão espiritual do ofício da raizeira(o), está na sua “capacidade divina” e interior de cura, compre-

endida com um “dom”, uma “herança de sabedoria trazida pela ancestralidade”, que se dá através da profunda co-

nexão com a natureza e se manifesta das mais variadas formas. 

 A experiência pode ser considerada de muito importante para a resistência popular tradicional seja territorial-

mente ou sócio espacialmente, à indústria farmacêutica, que a cada dia abarca novos mercados, suprimindo os sa-

beres populares e por muitas vezes desvalorizado perante a sociedade hegemônica, positivista que vivemos. Neste 

viés, trabalhos como este são importantes a luz de esclarecer qual é a importância de preservar os saber popular em 

suas diversas formas. Segundo Gretel Echazu (2015): 

    Ao longo da história do nosso continente, a medicina oficial se constituiu não apenas do aperfeiçoa
    mento das técnicas modernas e mais tarde biomédicas, mas, conjuntamente e, sobretudo, a partir 
    do combate e exclusão das outras formas existentes de cuidar, curar e influenciar sobre o mundo 
    por parte dos especialistas verdadeiros. p.75 

 São inúmeros os desafios enfrentados por raizeiras e benzedeiras na Região Metropolitana de Belo Horizonte 

no exercício de suas tradições. O desmatamento ocasionado pela expansão imobiliária , o preconceito da sociedade 

hegemônica que baseia a fé no cristianismo tratando como menor qualquer outra que seja diferente a sua ,  a indús-

tria farmacêutica com seu poder de persuasão e convencimento, a legislação atual da saúde que mesmo observando

-se flexibilidade com as novas políticas adotadas pelo Sistema Único de Saúde, ainda excluí praticantes das terapias 

populares entendidos como - não  médicos-   além da falta de investimento em pesquisa para as práticas tradicionais 

de cura pelos setores públicos. 

 Apesar de tudo citado anteriormente  é possível observar resistências pessoais e grupais que conseguem pro-

duzir documentos como o protocolo biocultural de raizeiras do Cerrado e a Farmacopéia popular do Cerrado, atual-

mente fortes marcos legais que respaldam politicamente que raizeiras, benzedeiras e povos tradicionais possam 

exercer suas atividades. 

    O Protocolo Biocultural das Raizeiras do Cerrado tem o objetivo de ser um instrumento político para 
    a conquista de uma legislação que garanta o direito consuetudinário de quem faz o uso tradicional e 
    sustentável da biodiversidade brasileira para a saúde. 

 Direito consuetudinário é o direito de exercer uma prática por costume, seguindo as tradições que se expres-

sam por meio de práticas, valores e visões de mundo distintas e que não se enquadram na lógica hegemônica racio-

nal. 

 A Farmacopéia Popular do Cerrado também se estabelece como um instrumento de luta.Publicado em 2009, 

o livro reúne o conhecimento de 262 raizeiras sobre o uso tradicional e sustentável de plantas prioritárias para a me-

dicina tradicional do Cerrado. 

 



 

 

Considerações Finais 

 Em meio ao cenário positivista,  machista, racista e hegemônico atual, emergem mulheres e homens, como 

Tantinha e Fernando, que carregam em suas veias a tradição popular e nelas encontram a força para lutar por seus 

direitos, abrir caminhos e subverter a lógica racional, disseminando os saberes populares e exercendo suas práticas 

de cura. 

 Os processos de auto regulação vivenciados por eles, através da Articulação Pacari, e de outros atores espa-

lhados pelo continente americano, despertam o sentimento de esperança diante de uma estrutura racional certa-

mente positivista que exclui e segrega, e aponta para a construção coletiva, a autogestão e subversão da lógica vi-

gente, como um caminho longo, porém possível e promissor, rumo a liberdade e a autonomia do saber popular tra-

dicional, medicinal. 

Bibliografia parcial 

BORDA, Orlando Fals. La Investigación-Acción en convergências. Fórun Latin Amerian stududientes associatium- LASA 

FORUM  FALL,  2007: volume XXXVIII : ISSUE 4, p.56. 

ECHAZU, Gretel. Corpo de Planta: terapias 2015. 

Farmacopéia popular do Cerrado: direito consuetudinário de praticar a medicina tradicional organizado por Jaqueli-

ne Evangelista Dias e Lourdes Cardozo Laureano- Turmalina Articulação Pacari, 2014. 

RABELO, Miriam. Religião, Ritual e Cura in Saúde e Doença – Um olhar antropológico 2008. 

Protocolo comunitário biocultural das raizeiras do Cerrado: direito consuetudinário de praticar a medicina tradicio-

nal organizado por Jaqueline Evangelista Dias e Lourdes Cardozo Laureano- Turmalina Articulação Pacari, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Denise David Caxias1 

denisecaxias@id.uff.br 

 

 O trajeto realizado por uma procissão religiosa é uma das formas de re-ligar o elo pelo qual um determi-

nado espaço foi instituído, ou seja, o contexto histórico das práticas sociais que ali foram estabelecidas. Esse rito 

restabelece a sacralização de um espaço por um grupo social, neste espaço, ocorre uma territorialização que 

imprime no espaço-tempo do rito, uma paisagem. O objetivo deste trabalho é apresentar uma perspectiva geo-

gráfica, pelo viés da geografia cultural,  sobre a procissão religiosa na cidade de Niterói, RJ, estabelecendo diálo-

gos entre diferentes religiões, a partir do conceito de sincretismo (FERRETTI, 1998) e de circularidade cultural 

(CORRÊA, 2004), que vai constituir um grupo social singular, e esse grupo busca imprimir uma paisagem a partir 

do percurso da procissão, que caracterizaremos como um geossímbolo (BONNEMAISON, 2012). Para Claval 

(2002, p.20) “o  objetivo da abordagem cultural é entender a experiência dos homens no meio ambiente e soci-

al, compreender a significação que estes impõem ao meio ambiente, e o sentido dado às suas vidas. A aborda-

gem cultural integra as representações mentais e as reações subjetivas no campo da pesquisa geográfica”. Para 

alcançar a proposta que apresentamos, os procedimentos metodológicos utilizados foram a observação partici-

pante nas duas festas por um período de dois anos, observações antes e após a realização das festas, entrevis-

tas e pesquisas bibliográficas.  

 A cidade de Niterói, RJ, a única do Brasil fundada por um índio, o cacique Araribóia, já foi capital fluminen-

se e desempenhou um papel fundamental na estratégia de ocupação nacional, cercada por fortes em sua borda 

leste, era, juntamente com os fortes localizados no bairro da Urca, na cidade do Rio de Janeiro, um complexo de 

fortalezas a fim de proteger a entrada da barra da Baía de Guanabara de invasores franceses, holandeses, espa-

nhóis. Fundada no catolicismo, a cidade hoje, possui 52,9% de sua população se auto declarando católica (IBGE, 

2010). Dada essa realidade acreditamos ser importante a realização de trabalhos na geografia que perpassem 

essa composição religiosa na cidade.  

 Para Castro (2012, p.42) “As festas populares se constituem em uma importante manifestação cultural 

que pode ter sua origem em um evento sagrado”, e a procissão, rito essencialmente religioso, geralmente com-

põe as festas populares. Esse momento ritualístico remonta memórias, estórias e narram a vida dos indivíduos 

que vivem a festa, que fazem a festa, que são a própria festa.  

 A proposta é apresentar duas procissões de duas festas na cidade em tela, a procissão à São Jorge e a 

procissão à São Pedro. Ambas as procissões possuem em si: um sincretismo religioso, em São Jorge mais explíci-

to, e o desejo de marcar a presença simbólica da festa enquanto paisagem na cidade, em São Pedro esse último 

é mais aparente.  

 A questão primordial aqui é apresentar como se constrói o diálogo cultural religioso e como ele se apre-

senta no momento da procissão. Na Festa de São Jorge, a presença de diferentes religiosidades num mesmo 

espaço configura um território festivo composto por fronteiras porosas, para nós, efeito de uma circularidade 

entre diferentes práticas culturais e religiosas que constrói uma territorialidade singular. Uma territorialidade 

festiva marcada por ritos, símbolos, signos e significados. O conceito de circularidade é “explicitado pelas influ-

encias culturais entre as diferentes classes sociais, num processo de mão dupla que viabiliza a troca de experi-

ências e a incorporação destas (experiências) por culturas distintas” (CORRÊA, 2004, p.21, grifos nossos); e para 

A Procissão Religiosa: Geossimbolizando a Cidade de Niterói 

Viva São Jorge! Ogunhê! Viva São Pedro! Kaô Cabecilê! 
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Ferretti (1998, p. 183), o conceito de sincretismo demonstra que “a religião constituí uma síntese integradora englo-

bando conteúdos de diversas origens”. A partir dessas duas conceituações, é sensível a nós a presença de católicos, 

candomblecistas e umbandistas (para esses religiosos São Jorge sincretiza com o orixá Ogum), e figuras, digamos, 

míticas na festa, como a presença ilustre da entidade senhor Zé Pilintra. Zé Pilintra é considerado um tipo de Exu 

aqui no Brasil (SILVA, 2012). Reparem, Corrêa (2004) ao propor a circularidade cultural vai até Ginzburg (1987), e 

Silva (2012) para compreender a dinâmica do “Exu do Brasil”, irá se fundamentar também nas ideias de Ginzburg 

(1987) e aciona o termo do círculo bakhtiniano e a proposta cultural de Ginzburg, caracterizando assim, uma hibridi-

zação da identidade de Exu, um desdobramento material desse imaginário cultural e religioso, baseado nas trocas 

culturais que existiram no Brasil desde seu processo de colonização. O autor vai discutir que, no Brasil, Exu assume 

diferentes facetas: “no Brasil, devido à escravidão e à conversão obrigatória ao catolicismo, o Exu assumiu várias fa-

ces, ora prevalecendo seu aspecto de deus mensageiro e ordeiro, ora seu aspecto de trickster e promotor do caos 

social.” (SILVA, 2012, p. 1088). A festa “territorializa os espaços em que elas incidem ou ocorrem” (ALMEIDA et al, 

2016, p.356) e a procissão demarca visualmente o território da festa – essa procissão revela um trajeto pertencente 

ao centro da cidade antes dos aterros, ou seja, é também um resgate/ resistência histórico da cidade antiga - e com-

põe uma paisagem cultural no momento do rito, rito esse composto por uma diversidade étnico-religiosa. 

 Na Festa de São Pedro, encontramos sincretismos – a forte presença de velas entre rochas e oferendas que 

podem ser reconhecidas como oferendas a Xangô, orixá que sincretiza com São Pedro na umbanda e candomblé -  

mas encontramos primordialmente o anseio por imprimir na cidade uma paisagem que reforce a importância da 

Festa, do bairro que a produz e do grupo social. A procissão é tão importante para a organização da festa que em 

entrevistas realizadas, uma das organizadoras relata que “se nada der certo a procissão não pode deixar de aconte-

cer”. Assim, podemos recorrer a Bonnemaison (2012, p.292) quando afirma que “um lugar, um itinerário, uma ex-

tensão que, por razões religiosas, políticas ou culturais, aos olhos de certas pessoas e grupos étnicos assume uma 

dimensão simbólica que os fortalece em sua identidade é denominado geossímbolo”, o préstito pode ser considera-

do um geossímbolo a partir dessa conceituação. O percurso assume essas dimensões e se coloca como clímax dessa 

comemoração, a procissão a São Pedro inicia-se terrestre e completa-se marítima, percorrendo toda a orla das prin-

cipais praias da Baía de Guanabara do lado pertencente a cidade de Niterói. Um dos desejos do grupo social que fes-

teja São Pedro é transformar a data em feriado municipal, dada a importância que esse grupo acredita ser a Festa, a 

procissão e o santo. 

 Assim, nosso objetivo é assumir como resultados desse trabalho, que a circularidade cultural presente na pro-

cissão marca na cidade uma paisagem. Além de ser um processo de simbolização da festa, também o é do sincretis-

mo religioso. A territorialidade esculpe um novo arranjo na cidade, esse novo arranjo conforma a concepção da dis-

puta e reordenamento territorial tendo como ponto central as práticas culturais e religiosas lá engendradas. As prá-

ticas culturais/religiosas transformam o cotidiano da cidade, reorganizando seus espaços e construindo novos terri-

tórios, mesmo que efêmeros. A procissão, geossímbolo da Festa, demarca na cidade a importância das práticas cul-

turais e religiosas vivenciadas em sua materialidade e imaterialidade, experimentadas e ressignificadas. As tramas 

que compõem as diferentes festas, por meio do ritual da procissão nos permite mostrar a interconectividade entre 

cultura, identidade e território. Em um movimento dialógico de territorialização das festas na cidade, afirmamos que 

a cultura e identidade são conceitos centrais para compreendermos a dinâmica da geossimbolização da cidade pela 

prática religiosa e cultural que é a procissão. A procissão vai compor uma espacialidade e essa espacialidade vai 

apresentar uma ou mais paisagens culturais, que vão representar um grupo social singular, singular por ser dentro 

de si mesmo, distinto e complexo, daí a importância de compreender as festas pela perspectiva da complexidade, 

seja pelo sincretismo, seja pela circularidade cultural.  
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Introdução  

 Este trabalho, é uma parte da discussão que estamos travando na dissertação de mestrado, bem como, 

alguns dados foram levantados no período elaboração da monografia, tendo em vista que continuamos pesqui-

sando sobre o assunto. Portanto, este são dados parciais da pesquisa.  

 Diversos são os trabalhos que colocam a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) no centro do debate 

acadêmico e científico, seja pela religiosidade ou pelo seu poderio econômico, midiático e político. Neste artigo 

buscamos, articular suas diversas expressões no território e conectando ao processo político, mais especifica-

mente às eleições para vereador em Porto Alegre/RS em 2016.  

 Segundo o censo do IBGE (2010) os grupos evangélicos estão entre as religiões que mais crescem em nú-

mero de fiéis no Brasil, especialmente a partir do final da década de 1970, impulsionado pelo neopentecostalis-

mo e sua ascese intramundana, provocaram uma significativa mudança no cenário religioso brasileiro.  

 Aproveitando-se do momento de crescimento dos evangélicos no país, impulsionados por uma conjuntu-

ra favorável, com o poderio midiático do Grupo Record, com suas centenas de rádios e jornais, a Universal vem 

incentivando a participação de seus membros na política, inclusive, com a criação do Partido Republicano Brasi-

leiro (PRB), em 2005.  

 Em um contexto geral as pessoas não acreditam mais na política, nos políticos e nos partidos. Existe uma 

grande crise no nosso sistema representativo. Nos tempos de crise potencializam-se lideranças carismáticas li-

gados a populismos de esquerda e de direita. O pastor e a igreja, assim como um líder carismático surge na polí-

tica, defendendo que a única saída para uma crise são os seus valores éticos e morais.  

 Este cenário religioso e essa crise de representação está posta para todas denominações religiosas: católi-

cos, evangélicos, pentecostais e neopentecostais. No entanto, a Igreja Universal do Reino de Deus é quem tem 

se destacado pelos seus resultados na quadra eleitoral.  

Problematização  

 Este trabalho tem como objetivo central discutir a influência da territorialidade da Igreja Universal do Rei-

no de Deus nas eleições proporcionais em Porto Alegre/RS 2016. Como objetivos específicos destacamos: revi-

são bibliográfica pertinente sobre o assunto; caracterizar a territorialidade da Igreja Universal do Reino de Deus 

em Porto Alegre/RS e avaliar como a territorialidade da Igreja Universal do Reino de Deus em Porto Alegre/RS 

influenciou no resultado das eleições proporcionais.  

 A partir da hipótese que existe uma divisão territorial feita pela IURD, nosso trabalho busca explicar como 

funcionou essa divisão nas eleições de 2016, ou seja, como ela organiza e se articula no espaço, articulando ele-

mentos e símbolos do religioso na política.  

Metodologia  

 O Método adotado para condução deste trabalho é o da Fenomenologia, em razão deste trabalho ter co-

mo o objetivo analisar o fenômeno da territorialidade da Igreja Universal do Reino de Deus comparando-o com 

os resultados das eleições municipais de 2016 possibilitando uma análise da política e do sagrado se articulando 

A Territorialidade da Igreja Universal do Reino de Deus e  

a Disputa Eleitoral: Estudo de Caso das Eleições  

Proporcionais em Porto Alegre/RS 2016 
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no espaço. Neste caso, é necessário levar em consideração que o indivíduo é um ator no processo político e está 

dotado de relativa autonomia na hora de escolher seu representante através do voto, sua percepção enquanto indi-

víduo e sua relação com a comunidade religiosa devem ser consideradas.  

 Isto posto, o tipo de estudo escolhido para conduzir a pesquisa é de um estudo de caso. Consideramos que 

este tipo de estudo possibilita a inserção em uma realidade social que nos ajuda a compreender a partir de casos 

isolado, pequenos grupos, os fenômenos sociais. Neste sentido, através de uma revisão bibliográfica pretende-se 

revisitar produções pertinentes ao tema e caracterizar a territorialidade da IURD.  

 Foram realizadas 48 entrevistas com questionário fechado para compreender como os membros da IURD en-

tendem sua participação na política partida. Ademais, foram elaborados mapas temáticos, com cruzamentos dos 

dados socioeconômicos buscando assim um padrão de ocupação na cidade e um perfil do crente Iurdiano e a partir 

do cruzamento dos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) das votações dos candidatos oficiais obtidos em todos 

colégios eleitorais de Porto Alegre/RS e a localização dos seus templos em Porto Alegre, averiguando pontos de cor-

relação.  

Resultados parciais  

 Diversas são as contribuições para compreender este fenômeno religioso e político que é a IURD. Sobre a ter-

ritorialidade pentecostal destaca-se o trabalho da Sampaio Machado (1997) que definia a territorialidade como 

“informal” e “fugaz” o que não se aplica a IURD por ter uma estrutura altamente centralizada que possibilita o plane-

jamento de ocupação territorial. No que tange a geografia eleitoral da IURD destaca-se a dissertação Braga (2008), 

que aborda este da territórios da IURD e as eleições materializando os votos por bairros ou por zonas eleitorais do 

Rio de Janeiro. A novidade deste nosso trabalho reside no fato de não trabalhar com esses limites políticos que não 

tem expressão na vida real, assim, identificamos padrões de sua estratégia territorial-local, através da espacialização 

dos votos obtidos por Alvoni Medina (PRB) e José Freitas (PRB) nos colégios eleitorais através de mapas de calor.  

 Oro (2003) apresentou que a eficácia da Igreja Universal do Reino de Deus na política é fruto de um modelo 

corporativo de “candidatos oficiais” e de uma espécie de “recenseamento” dos fieis para saber suas possibilidades 

eleitorais.  

 Dessa forma, os candidatos oficiais são convidados a participarem das reuniões/culto, especialmente nos do-

mingos que tem maior público. Eles são apresentados para os presentes e são feitas orações para que os “homens 

de Deus” consigam seus objetivos. Portanto, o método de “candidaturas oficiais” e o “recenseamentos” são impor-

tantes para do sucesso eleitoral da Universal, inclusive, outras denominações religiosas já estão aderindo a este mo-

delo.  

 No entanto, estes não são os únicos elementos. O modelo de seletividade espacial da Igreja Universal do Rei-

no de Deus é tão relevante quanto aos outros levantados por Oro (2003); e têm pelo menos duas características. O 

modelo organizacional parecido com modelo empresarial de franquias e a ocupação de espaços públicos de fácil 

acesso.  

 O modelo de franquias permite uma maior amplitude na ocupação do espaço urbano e assim os templos não 

se sobrepõe no território possibilitando atender um maior número de fiéis. A segunda característica da seletividade 

espacial adotado pela IURD é que os templos obedecem à risca uma série de critérios para suas instalações e a maio-

ria dos templos estão instalados preferencialmente, na periferia das cidades, em bairros populares, e nas cidades 

estão estrategicamente situados nas principais avenidas e próximo às rodoviárias ou às paradas de ônibus.  

 Portanto, sua localização constitui a estratégia de estar próxima de seu público alvo e para levar a fé ao máxi-

mo de pessoas possíveis.  

 Além disso, a territorialidade da Igreja Universal do Reino de Deus não se resume aos templos e suas marcas 

no território. Os crentes são agentes imprescindíveis para constituir essas territorialidades.  



 

 

 Sendo a política bastante naturalizada dentro da Igreja, fazer campanha para um candidato ou se envolver em 

um grupo de ação social, não são atos contraditórios, pelo contrário, faz parte da sua contribuição da luta do bem 

contra o mal. 
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Introdução  

 Ao longo de várias décadas a geografia tem se intensificado e criado subáreas para explicar os fenômenos 

que ocorrem no meio social. Há uma grande evolução nas chamadas geografia humana nos campos da geogra-

fia econômica, urbana, cultural, regional, porém, algumas se destacam pelo modo de análise da geografia huma-

nística. Durante muito tempo percebemos que os estudos em busca para definir o objeto de análise da geogra-

fia foi cheio de embates acentuados.  

 No entanto, a geografia da religião surge, enquanto ciência, para dar visibilidade ao novo modo de obser-

var os espaços e suas relações sociais através das práticas religiosas. Pois, a religião está inserida em todos os 

meios sociais, se pararmos para pensar os espaços preenchidos por ela, a geografia terá inúmero espaços de 

relações ainda desconhecido cabendo inúmeros estudos.  

 No país, os estudos aprofundados nessa área do conhecimento são poucos, visto que esta temática de 

análise apresenta lacunas para preencher, principalmente na relação do sincretismo entre catolicismo e religi-

ões de matriz africana e aiwasqueira. Esta ultima religião tem seu inicio recente que data aproximadamente no 

ano de 1952.  

 Desta maneira, no contexto da Pan-Amazônia, a geografia da religião busca trabalhar o conceito de 

“trajetória religiosa” para compreender o fenômeno geográfico. Tal conceito pode ser útil para entender o sin-

cretismo através da relação entre sociedade e natureza.  

 Assim, o objetivo da pesquisa consiste em compreender a relação do sincretismo entre a religião de ma-

triz africana com o Festejo de Santo realizado por uma casa de Candomblé e a religião ayahuasqueira entre os 

bailados em comemoração a datas importantes, na cidade de Porto Velho – RO. E, ainda refletir sobre o papel 

da geografia enquanto ciência para explicar a relação do sincretismo dentro dos espaços das religiões aiwas-

queira e afro-religiosas.  

 Quanto à realização da pesquisa, a metodologia utilizada foi pesquisa qualitativa, através da observação 

participante (DEMO, 2000) e conversas com membros e praticantes mais antigos da religião em função de extra-

ir o máximo de informação. O campo da pesquisa se encontra no estado de Rondônia, no espaço da casa de 

Candomblé e no Salão do Santo Daime na cidade de Porto Velho.  

Problematização  

 A partir da reflexão dos autores Cardano (2017), Ramires e Pessoa (2009) e Demo (2000), despertou o 

interesse de responder algumas inquietudes acerca da pesquisa. Principalmente quando se trata de pensar a 

religião como um objeto de análise em diferentes categorias de análise. Assim, surgiram alguns questionamen-

tos para esta pesquisa.  

 Como a geografia da religião se articula para explicar o sincretismo religioso entre diferentes categorias 

de análise nas regiões da Pan-Amazônia? Quais categorias de análise amparam os fenômenos em estudos?  

Objetivo geral 

A Presença do Sincretismo nas Religiões de Matriz Africana 

e Religião Ayahuasqueira 
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 Compreender a relação do sincretismo entre a religião de matriz africana com o Festejo de Santo realizado 

por uma casa de Candomblé e a religião aiwasqueira entre os bailados em comemoração a datas importantes, na 

cidade de Porto Velho – RO.  

Objetivos específicos  

 Observar e descrever o tipo de relação que o sincretismo apresenta entre a religião de matriz africana e católi-

ca no festejo em homenagem ao Santo Antônio realizado por uma casa de Candomblé na cidade de Porto Velho – 

RO;  

 Identificar a presença do catolicismo e suas relações dentro dos bailados de comemoração na religião Aya-

huasqueira na cidade de Porto Velho – RO;  

 Refletir sobre o papel da geografia enquanto ciência para explicar a relação do sincretismo dentro dos espaços 

das religiões ayahuasqueira e afro-religiosas;  

Metodologia  

 Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi feito pesquisa bibliográfica em periódicos para construir um acer-

vo de dissertações e teses no banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

CAPES que tratam de temas relacionados à geografia da Religião. Também, busquei artigos indexados e obras im-

pressas.  

 No entanto, a articulação entre as categorias de analise sendo (Espaço, Região, Território, Paisagem e Lugar) 

dará maior reflexão para a compreensão do objeto pesquisado. No tocante a metodologia da pesquisa, a Geografia 

Humanística busca explicar os fenômenos através do método Fenomenológico baseado na reflexão do filósofo Mar-

tin Heidegger e Hanah Arendt facilitando o caminho teórico metodológico desta pesquisa.  

 Nesse sentido, a construção metodológica se dá através da pesquisa qualitativa de Cardano (2017), Ramires e 

Pessoa (2009) e Demo (2000) e nas reflexões a partir do pensamento de Claval (2001), Arendt (2010), Cardano 

(2017) entre outros autores.  

Resultados  

 Os dados obtidos nos permite afirmar a presença do sincretismo entre as duas religiões de matriz africana e 

ayahuasqueira com o catolicismo. Este tipo de ação entre a religião de matriz afro e a católica não é comum de se 

ver. Da mesma forma, a religião ayahuasqueira está entrelaçada com o catolicismo.  

 O festejo de Santo Antônio realizado pelo terreiro de candomblé nos permite visualizar a unificação das duas 

religiões uma vez que no festejo é realizado com os praticantes do Candomblé. Em seguida, após o termino do culto 

a Santo Antônio, os praticantes do Candomblé realizam seus rituais também em homenagem a Santo Antonio.  

 Nos rituais, algumas entidades se fazem presente e saúdam o Santo Casamenteiro. É possível observar dentro 

dos rituais candomblecistas, nas cantigas, a história de alguns santos, em outras não. O sincretismo se dá entre as 

cantigas e também entre a elaboração de festejos.  

 A religião ayahuasqueira é relativamente nova se comparadas com as outras religiões. O que os torna uma 

religião é a fidelidade aos hinos, pois, este é o foco central da religião ayahuasqueira. Através do canto dos hinos que 

ocorre o bailado de forma sincronizada. As letras dos hinos são referente à trajetória de Jesus, Virgem Maria, ou se-

ja, fala de toda a trajetória da vida de Jesus.  
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Introdução  

 O Santo Daime é uma religião brasileira fundada em Rio Branco, Acre, por um seringueiro nordestino, do 

estado do Maranhão, o Sr. Raimundo Irineu Serra, que teve sua experiência com a ayahuasca na tríplice frontei-

ra entre Brasil, Bolívia e Peru, levado pelos irmãos e conterrâneos Antônio e André Costa e, a partir desta expe-

riência, começou a sua iniciação espiritual, quando participou deste saber da floresta – a ayahuasca –, mediante 

a qual recebeu da espiritualidade sutil uma Missão Espiritual, quando então fundou no início do século 20, sob 

orientação espiritual, a ''Religião do Santo Daime", como é popularmente conhecida a primeira religião ayahuas-

queira, um Ritual Sagrado da Floresta.  

 O nascimento e formação da cultura e religião daimista no espaço territorial e cultural rondoniense ocor-

reu a partir da dedicação e comprometimento missionário da Sra. Francisca Ribeiro Nogueira e do Sr. Virgílio 

Nogueira do Amaral, Mestres, Fundadores e Dignitários do CECLU – Centro Eclético e Correntes da Luz Universal 

em Porto Velho (RO), os quais são pioneiros na introdução da ayahuasca em todo o estado de Rondônia, pois 

fundaram a primeira e única igreja daimista com autorização pessoal do Mestre Fundador, Raimundo Irineu Ser-

ra, a primeira fora de Rio Branco-AC e a primeira no estado Rondônia, no início da década de 1960.  

 Ayahuasca é um nome quíchua de origem inca que se refere a um chá sagrado produzido pela decocção 

de duas plantas sagradas e de poder espiritual, nativas da floresta amazônica: o cipó denominado Jagube (nome 

científico Banisteriopsis Caapi), conhecido popularmente como mariri, e a folha denominada Chacrona (nome 

científico Psychotria Viridis), conhecida popularmente como Rainha. O chá da ayahuasca foi deixado pelos incas, 

utilizado em rituais de algumas etnias indígenas e por boa parte da população cabocla da região Amazônica. 

 O Santo Daime é uma Bebida Sagrada e Sacramental, oriunda da Ayahuasca que, junto com a doutrina 

recebida pelo mestre Irineu, convencionou-se chamar de SANTO DAIME (FONRIBERT), que identifica tanto o 

nome da religião que faz uso deste chá sagrado, como também é o nome do chá da ayahuasca, produzido se-

gundo os rituais doutrinários da linha do mestre Irineu. 

 Este artigo fará uma abordagem do Santo Daime como um Ritual Sagrado da Floresta, por ser uma reli-

gião que se utiliza de elementos da floresta, o cipó Jagube e a folha Chacrona, para fazer o chá, e forças e enti-

dades espirituais das matas, um conhecimento e saber amazônico-brasileiro – a ayahuasca –, que está em am-

pla expansão pelo Brasil e no mundo, enquanto instituição religiosa e saber da floresta. 

Problematização  

 O Santo Daime é uma religião eminentemente brasileira que se traduz em um fenômeno histórico, socio-

lógico, antropológico e geográfico importantíssimo para a sociedade brasileira, que tem em sua base um saber, 

um conhecimento e um material amazônico – o Jagube e a Chocrona –, que está em ampla expansão pelo Brasil 

e no mundo, enquanto instituição religiosa e Ritual Sagrado da Floresta.  

 Todavia, apesar de estar estabelecido em quase todos os municípios brasileiros, e alguns Países no mun-

do, a religião do Santo Daime ainda é muito pouco conhecida, e tem gerado preconceitos, conflitos e confusões 

Santo Daime, a Religião da Floresta 
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sobre o que é o SANTO DAIME, quer enquanto instituição religiosa originária, quer enquanto conceito e definições 

do chá e seus efeitos materiais e espirituais.  

 Assim, esta pesquisa busca responder as seguintes problemáticas: 1) como a geografia da religião e cultural 

pode subsidiar na elaboração de conceitos e definições deste Ritual Sagrado da Floresta, realizado nos trabalhos ri-

tualísticos do Santo Daime. 2) Quais categorias geográficas pode melhorar a compreensão e expressar e/ou repre-

sentar a cultura e religião daimista no espaço urbano social de Rondônia. 3) Como desmitificar o imaginário coletivo, 

buscando uma reconstrução da identidade mítica do Santo Daime e suas espacialidades geográficas, diante do fenô-

meno religioso que tem se expandido pelo Brasil e no mundo e 4) Como ocorreu o nascimento, o crescimento e a 

espacialização da cultura e religião daimista em Rondônia, a partir dos pioneiros fundadores e dignitários daimista 

Francisca Ribeiro Nogueira e Virgílio Nogueira do Amaral. 

Metodologia 

 A pesquisa se dará sob o caráter exploratório, a partir de entrevistas diretas a membros e dirigentes daimistas, 

da leitura de livros, revistas, artigos, dissertações teses e sites que se refiram ao Santo Daime e/ou à Ayahuasca, para 

que nos possibilite a caracterização e demonstração do processo histórico da formação cultural das igrejas Daimista 

na geografia urbana rondoniense, o que nos permitirá elaborar uma retrospectiva histórica da evolução da cultura e 

religião Daimista no estado de Rondônia. 

 As referências empíricas dos nossos estudos serão obtidas através de observações de campo em Rio Branco 

(AC) e especialmente em Porto Velho (RO), pelos contemporâneos da Sra. Francisca Ribeiro Nogueira e o Sr. Virgílio 

Nogueira do Amaral, assim como também nos serviremos de entrevistas abertas, aplicadas junto às pessoas que co-

nheceram ou conviveram com estes Mestres Daimista. 

 Faremos entrevistas usando a metodologia de História Oral, segundo Sebe (2005), com as pessoas ligadas ao 

processo de implantação do Santo Daime em Porto Velho (RO) e com as que conviveram com os fundadores daimis-

ta, a Sra. Francisca e o Sr. Virgílio. 

 Após a etapa da coleta de dados e entrevistas, procederemos às ações de análise do conteúdo, buscando fa-

zer configurar o presente estudo numa modalidade de pesquisa fundamentalmente qualitativa, de tal modo que o 

seu itinerário procura explorar, descrever e interpretar os dados textuais coletados. 

Resultados 

 A religião do Santo Daime é tipicamente Pan-Amazônica, inserida no contexto cultural e religioso dessa região, 

que é rica e cheia de heterogeneidades, como as “Amazônias”, mas também tem as riquezas imateriais, como as 

culturas dos povos da floresta – os ribeirinhos, os quilombolas, os pescadores, colhedores de castanha etc. –, além 

do culto religioso e sacramental da ayahuasca (Santo Daime) em especial, dentre várias outras culturas regionais Pan

-Amazônicas. Inclusive o governo federal declarou a Ayahuasca como Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira. 

 Assim, esperamos que este trabalho de pesquisa possa subsidiar na elaboração de conceitos e definições des-

te Ritual Sagrado da Floresta, realizado nos trabalhos ritualísticos do Santo Daime; identificar quais categorias geo-

gráficas poderão melhorar a compreensão e expressar e/ou representar a cultura e religião daimista no espaço urba-

no social de Rondônia; reconstruir uma identidade mítica do Santo Daime com suas espacialidades geográficas, dian-

te do fenômeno religioso que é o Santo Daime; e obter informações de como ocorreu o nascimento, o crescimento 

e a espacialização da cultura e religião daimista em Rondônia.  

 Contribuir para um melhor entendimento da difusão institucional da cultura e religião Daimista em âmbito 

nacional, em especial na região da Pan-Amazônica, com possibilidades de novas abordagens do tema nas pesquisas 

de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Rondônia – 

UNIR, e nos Programa de Pós-Graduação noutras universidades no País, quiçá no mundo, vez que esta pesquisa é 

precursora e exclusiva, da forma como proposta, sendo o primeiro trabalho acadêmico a fazer uma abordagem do 

surgimento e formação da cultura e religião Daimista na região, proposta e elaborada por alguém que participou 



 

 

desse processo de criação religiosa desde o início, há mais de meio século.  

 Para a ciência, esperamos que este trabalho seja uma referência sobre a cultura e a religião Daimista no geral, 

contribuindo com o conteúdo final da dissertação devidamente registrada e catalogada nos arquivos de periódicos 

da CAPES, de uso nacional, dada a importância e relevância do assunto para o País como um todo, berço de nasci-

mento da religião do chá da ayahuasca, uma religião tipicamente brasileira e amazônica, considerada a Religião da 

Floresta, um Ritual Sagrado da Floresta. 

Referências Bibliográficas 

CLAVAL, Paul. A Geografia Cultural. 3ª ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2007.  

FONRIBERT, Gerd Wolfgang. O Caminho da Ayahuasca. Rio de Janeiro: Usina de Letras, 2012.  

GIL FILHO, Sylvio Fausto. Espaço Sagrado: Estudos em Geografia da Religião. Curitiba, IBPEX, 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ivna Carolinne Bezerra Machado 

Doutoranda – Universidade Federal do Ceará 

Christian Dennys Monteiro de Oliveira 

Prof. Dr. Universidade Federal do Ceará 

Introdução  

 Na perspectiva dos estudos da religião, da abordagem geográfica do fenômeno religioso (SANTOS, 2006), 

as abordagens podem avançar sobre as territorialidades das religiões, influência da religião nas alterações da 

paisagem, as mudanças no cenário econômico e político dos lugares, como também podem se aproximar dos 

estudos dos sujeitos e das trocas com os lugares, as experiências místicas, os significados e as influências do 

meio. Sendo assim, nosso estudo se insere nessa abordagem à medida que os lugares comportam as ações dos 

sujeitos, atribuindo-lhes significado no interagir, no visitar, no festejar e no ritualizar. Num passado recente, no 

ano de 1858, na gruta de Massabelle, em Lourdes na França, a jovem Bernadette Soubirous presenciou, entre 

os meses de fevereiro e julho, 18 aparições da divindade mariana, Nossa Senhora de Lourdes. Numa das apari-

ções Bernadette foi instruída a oferecer água benta aos enfermos que ali estivessem e desde então surgiram 

relatos de cura, ligando como elemento principal a esta devoção a cura dos enfermos. O local das aparições foi 

transformado em santuário e recebe milhares de peregrinos o ano inteiro.  

Problematização 

 Entendemos o Santuário de Lourdes como o lugar das experiências de cura corporal e espiritual, um lugar 

simbólico de cura. Nesta perspectiva compreendemos que o santuário está dotado do ‘espírito do lu-

gar’ (RELPH, 2012). O santuário representado como um lugar de fé, cura, salvação, conversão, paz, espiritualida-

de, reencontro, lugar de peregrinação e dos caminhos que levam à Lourdes. Do ponto de vista da irradiação da 

devoção mariana de Lourdes, as leituras das marcas espaço-temporais podem revelar o que nomeamos de mo-

delos devocionais. Neste caso específico, um modelo que apela para a manutenção da saúde, do terapêutico, da 

busca pela cura. A medida que fazemos essa leitura do devocional nos lugares, percebemos a presença de es-

truturas e modos de estar similares, compostos pelos elementos simbólicos envolvidos a devoção, por exemplo, 

grutas, fontes de água, espaços reservados para orações, o apelo a introspecção, o silêncio, dentre outros ele-

mentos. Somos imbuídos pelo sentimento de “que é por meio de lugares que indivíduos e sociedades se relacio-

nam com o mundo” (REPLH, 2012, p. 27), e que o “(...) lugar é construído a partir da experiência e dos sentidos, 

envolvendo sentimento e entendimento, num processo de envolvimento geográfico do corpo amalgamado com 

a cultura, a história, as relações sociais e a paisagem”. (MARANDOLA JR 2012, p. 7). Neste conjunto de significa-

dos e acompanhados pelo sentimento topofílico (TUAN, 1980,), e amparados pelas forças vetoriais (OLIVEIRA, 

2011) para a análise das dinâmicas devocionais, partimos para a leitura deste devocional de saúde, nomeada-

mente nos festejos de Lourdes em Chaval e Lagoa do Piauí.  

Metodologia parcial  

 Para o acompanhamento das festas religiosas levamos em consideração as diferentes características, das 

festividades, dos lugares e o quantitativo de público, desta forma selecionamos a Novena de Lourdes no municí-

pio de Chaval, extremo Oeste do Ceará e o Festejo de Lourdes na fazenda da Betânia na cidade de Lagoa do Pi-

auí, região metropolitana de Teresina no Piauí.  

 Para a realização dos campos fomos imbuídos de um espírito desbravador, na perspectiva de vivenciar os 

lugares, as festas e trocar experiências com os sujeitos. Dividimos o planejamento do campo em pelo menos 
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três etapas, o pré-campo constituiu-se na busca pelo maior número de informações sobre o lugar e festividade, con-

tatos dos responsáveis pela organização do evento e informações dobre os meios de locomoção e de hospedagem. 

Durante o campo realizamos entrevistas semi-estruturadas com os agentes organizadores e com os sujeitos partíci-

pes (devotos, visitantes, moradores). Como pós-campo, escrevemos em caderno de campo uma descrição pormeno-

rizada da seqüência dos eventos, das atividades, das impressões sobre os lugares, os sujeitos, incluindo impressões 

sobre o próprio pesquisador em campo. Sem a elaboração de um roteiro fixo e rígido, os campos foram planejados 

para que tivéssemos a oportunidade de observar, mas ao mesmo tempo participar das atividades quando necessá-

rio.  

Resultados 

 Ainda que numa perspectiva de resultados preliminares, foi possível identificar um conjunto de elementos 

que compõem esse devocional da saúde em suas variadas formas. Nos deslocamentos, os meios de transporte, a 

realização de caminhadas, procissões marinhas e terrestres, a subida em escadarias a pé ou de joelhos. Nos rituais, o 

transporte de água em pequenos depósitos, o ato de benzer-se, banhar-se, vestir-se como a divindade, levar e ofer-

tar uma fotografia, rezar o terço, pedir ou agradecer pela proteção e participar dos festejos. Abrimos assim para a 

discussão das variações e desequilíbrios com base nestes e noutros elementos enquanto forças que compõem a di-

nâmica destes lugares.  
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Introdução 

 O culto à Nossa Senhora da Conceição Aparecida é mundialmente conhecido, mas não somente isto, ho-

je, o território religioso compreende um Complexo Turístico Religioso dotado de diversos atrativos de lazer, 

bem como um espaço de manifestações políticas. Por político, estamos nos referindo e contextualizando um 

momento específico de análise que ocorreu com A romaria à Aparecida por livre Lula e pela paz no Brasil, da 

dimensão realizada em 20 de maio de 2018. Assim, o presente trabalho apresenta e interpreta a espacialidade 

de lazer, o território religioso e o político na cidade-santuário de Aparecida, no interior do estado de São Paulo. 

Para remetermos a sua complexidade, recorremos a historicidade de sua formação e transformação, do espaço 

sagrado primário ao espaço sagrado secundário e, ao mesmo tempo, analisamos as transformações com vista a 

sua modernização e acolhimento aos devotos e os turistas religiosos.   

Problematização 

 A confluência de atores ao logo de sua história de formação e constituição transformaram a cidade-

santuário de Aparecida. Hoje, este território religioso compreende uma variedade de significados imbricados: 

religiosos, políticos e econômicos. Como sua organização espacial se dá pela ação do devoto em direção a sua 

devoção, ao sagrado, o Santuário Nacional tem implementado projetos que estão inseridos na hipermodernida-

de e em aspectos relacionados ao turismo religioso e que diversifiquem. Da mesma maneira, o devoto, o pere-

grino, o turista religioso e turista se direcionam à Aparecida em busca de outras demandas. É neste sentido que 

buscamos compreender e interpretar essas transformações e sua complexidade de significados e simbolismos. 

Como se imbricam, coexistem e são interpretadas? E como este momento político analisado se engendra neste 

cenário de intolerância política e religiosa atual? 

Metodologia 

 A metodologia empregada neste estudo é interpretativa, perceptiva, explicativa e participativa. São utili-

zadas fontes bibliográficas e fotográficas, além de dados colhidos mediante a diálogos com representantes do 

Santuário Nacional e devotos. Este trabalho adotou também a observação participante nos eventos no campo 

de análise.  

Resultados 

 A cidade de Aparecida, no estado de São Paulo, é comumente conhecida pela sua condição religiosa e 

pela prática do turismo religioso. Isto decorre do descobrimento da imagem de Nossa Senhora da Conceição nas 

águas do rio Paraíba do Sul no ano de 1717 e do seu culto (OLIVEIRA, 2001). Ao logo de sua constituição como 

lugar de devoção este espaço foi sendo modificado e reestruturado, do local inicial de sua devoção, o lócus da 

hierofania, ao atual Santuário Nacional (ELIADE, 1992). 

 A construção do primeiro espaço sagrado em 1745, a atual Igreja Velha, demarca a força do ato devocio-

nal. A própria expansão do culto proporcionará o desenvolvimento de outras atividades voltadas ao atendimen-

to dos devotos, já em meados de 1888, com pousadas e outros setores dirigidos ao acolhimento. Essas condi-

ções demonstram sua vocação turístico-religiosa e a crescente propagação da devoção e das romarias que fa-

cultaram na necessidade de expansão e construção de um novo espaço que adequasse a demanda (MOURA, 

2013; ALVAREZ, 2014).  
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 A compreensão do processo de construção desse novo espaço e às atividades nas cidades que surgiram da 

função religiosa pressupõe discorrer de duas circunstâncias: a organização espacial e o papel do agente modelador 

(romeiro, peregrino, turista religioso e turista) (ROSENDAHL, 1996; ROSENDAHL, 2009). Está última ocorre devido ao 

fluxo e afluxo das romarias e dos peregrinos para as cidades-santuários, que pode variar de local para local, com flu-

xos o ano todo e dias esporádicos de fluxo mais intenso. Esse movimento, por sua vez, condiciona uma organização 

espacial do entorno que reflete na produção do espaço voltada para comportar o fluxo de fiéis. É nesta prerrogativa 

que os espaços de lazer neste território religioso são interpretados.  

 Essa incongruência do espaço urbano no atendimento, na prestação e adequação de serviços ao devoto é, 

então, um elemento chave para o início do processo de surgimento da obra monumental, a Basílica Nova (1946 – 

1980) (BRUSTOLONI,1980; OLIVEIRA, 2001). A monumentalidade do Santuário Nacional sinalizava para uma dispari-

dade do município e da devoção que se desenvolvia em seus limites. A cidade se tornara limitada em sua forma ur-

bana, insustentável para tal grandiosidade que se instalava e no atendimento à demanda.  

 A preocupação e a necessidade de agregar funcionalidade ao espaço da Igreja e do entorno, portanto, remete 

a criação do Centro de Apoio ao Romeiro (CAR), um local de consumo, inaugurado em 30 de maio de 1998 

(BARBOSA, 2016). Este momento demarca o Santuário Nacional em uma perspectiva de atrativos turísticos, comerci-

ais e religiosos (BARBOSA, 2016). O devoto encontrará atrativos de lazer, praça de alimentação, posto médico, ber-

çário, farmácia, cinema, aquário e entre outros. Este espaço pode ser interpretado para além da devoção e intentar 

para uma estrutura direcionada ao turismo religioso.  

 A espacialidade do lazer está compreendida no Complexo Turístico Religioso que engloba: o bondinho aéreo, 

o presépio, o CAR (Centro de Apoio ao Romeiro – ou “shopping”), a Cidade do Romeiro, o Memorial da Devoção e 

outras localizadas fora da territorialidade da Igreja Católica. Estes representam intenções e posicionamentos do San-

tuário Nacional em “acolher bem também é evangelizar”, “surpreender e proporcionar momentos inesquecíveis de 

um jeito único e acolhedor”, mas há outras mensagens e valores que são preponderantes no seu cerne (BARBOSA, 

2016). Esses valores e mensagens podem ser interpretados pela própria construção desses espaços e também pelo 

olhar do devoto. 

 Ao longo de sua historicidade os agentes políticos sempre estiveram presentes, em doações de terras, na pro-

clamação como Padroeira e Rainha do Brasil, na expansão do Santuário Nacional e na difusão do culto mariano 

(ALVAREZ, 2014; MOURA, 2003; OLIVEIRA, 2001). Em 2018, ano decisivo no cenário político brasileiro, o Santuário 

Nacional tem demonstrado interesse e preocupação com os rumos políticos nacionais, com a intolerância política e 

religiosa. Da mesma maneira, os candidatos, os partidos políticos e outros movimentos veem neste lugar sagrado, 

no espaço sagrado, o local propício para manifestações e para associarem à suas imagens. Exemplo deste momento 

foi A romaria à Aparecida por Lula livre e pela paz no Brasil, foi palco da dimensão política e religiosa no território 

apresentado – se ora por exclusão de grupos ora por aceitação de outros. Onde a perspectiva e importância da ma-

nifestação religiosa aliada a política se fez presente, com atuações, discursos, intolerância política e atos de devoção 

carregados de significados e simbolismos. São ações que dimensionam e compactuam que o político e o religioso se 

especializam em estratégias de aceitação ou de exclusão e intolerância. 
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Resumo 

 Desde a fundação da Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus, erguida em 1894, na cidade de Cordis-

burgo/ Minas Gerais, deu-se início às comemorações e festividades do Sagrado Coração de Jesus. Com mais de 

100 anos de realização, esse festejo de cunho religioso transformou-se numa tradicionalidade cordisburguense 

e atrai, todos os anos, diversos turistas para a pequena cidade. Esse trabalho busca compreender a motivação e 

as formas de participação dos integrantes da festa, bem como as relações ocorridas em seu território e os con-

flitos estabelecidos no encontro emblemático entre o passado e o presente, bem como entre o sagrado e o pro-

fano e as relações da sociedade com a religião. A metodologia utilizada compreendeu revisão bibliográfica e 

trabalhos de campo destinados à observação dos ritos e rituais preparativos, bem como a aplicação de entrevis-

tas semi-estruturadas e análise do cenário durante a realização da festa. As manifestações culturais que se apre-

sentam sobre a forma de ritos ou rituais revelam a possibilidade de investigar o simbólico e os significados rela-

cionados ao sagrado. 

 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/ IBGE (2018), o município de Cordisburgo 

está localizado a cerca de 110 km a noroeste de Belo Horizonte. O principal acesso à cidade ocorre por meio da 

MG-231, que se conecta com a rodovia BR-040. Outro destaque da região é a cidade média de Sete Lagoas situ-

ada a 47 km, sede da Microrregião.  A população de Cordisburgo é reduzida e apresenta baixo crescimento; em 

2000, foram registrados 8.667 habitantes pelo Censo; e esse contingente populacional aumentou para 9.029 em 

2010. 

 A história do município está intrinsecamente ligada à religiosidade, pois, conforme o IBGE (2018), apesar 

de sua origem estar ligada ao “desbravamento” de caminhos pelos bandeirantes e posterior ocupação da região 

por pequenos fazendeiros, a fundação do povoado foi realizada por um padre chamado João de Santo Antônio. 

Deslumbrado pelo belíssimo panorama da cidade, ele denominou a região como “Vista Alegre” e em 1883, inici-

ou a construção de uma capela dedicada a São José. Com o crescimento do arraial, em 1885, Padre João iniciou 

a construção da Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Em 1890, o arraial Coração de Jesus de Vista Alegre passou 

a ser denominado distrito de Cordisburgo da Vista Alegre e em 1923, Cordisburgo – homenagem ao seu padro-

eiro Sagrado Coração de Jesus –, o que reforçou o caráter religioso de sua fundação.  

 A Igreja do Sagrado Coração de Jesus, apresenta uma história bastante peculiar, pois apesar de sua cons-
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trução ter se iniciado em 1885 e finalizado após dois anos, ela permaneceu fechada durante 9 anos, período no qual, 

segundo o fundador padre João de Santo Antônio, seu interior estava recebendo ornamentos. Finalmente, em 20 de 

maio de 1894, houve a abertura do templo com a benção e uma procissão que trazia a imagem do padroeiro, vinda 

de Paris, guardada na Capela do Patriarca São José desde maio de 1885.  

 A Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus, está situada na Rua Frei Estevão nº 350 e pertence à diocese de 

Sete Lagoas. Foi construída em terreno plano, no ponto mais alto do centro de Cordisburgo podendo ser avistada de 

vários locais da cidade. À frente da Igreja encontra-se a Praça Sagrado Coração de Jesus, com um cruzeiro de madei-

ra ladeado por duas palmeiras que dão imponência ao local e marcam sua entrada.  

 Como assinala Abdo (2016), com características do estilo neogótico, a Igreja é considerada histórica, porém 

sofreu várias modificações ao longo dos anos. Em 1960, por exemplo, a Igreja foi reformada e grande parte de sua 

estrutura foi destruída, sendo acrescentadas duas torres à frente. Outras modificações recentes no altar causaram 

opiniões divergentes entre os moradores: alguns gostaram, pois tornou a Igreja mais moderna; e outros moradores, 

mais tradicionais, afirmam que o altar antigo era mais bonito e que fazia parte da história deles (e do seu “espaço 

vivido”, portanto). Desde a abertura da Igreja em 1895, iniciou-se a tradição da realização da Festa do Sagrado Cora-

ção de Jesus, porém, o número de adeptos cresceu historicamente, pois devido à sua capacidade atrativa, ela mobili-

za moradores das comunidades rurais do município como Palmito, Lagoa Bonita, Riacho Cumprido; e também de 

cidades vizinhas como Paraopeba, Sete Lagoas, Curvelo e Caetanópolis. 

 A Igreja possui grande valor cultural para a sociedade, pois é a matriz da cidade e nela acontecem cotidiana-

mente diversas celebrações como casamentos, batizados e primeira comunhão, crismas, teatros na Semana Santa, 

festa do padroeiro e missa nos finais de semana. 

 De acordo com Abdo (2016) o interesse da geografia do turismo é estudar o exercício da atividade turística 

nas diferentes regiões e as transformações em decorrência das novas funções turísticas. A visão geográfica do turis-

mo consiste na interação do homem com o ambiente e, consequentemente, nas modificações e ressignificaçoes do 

espaço, pois este se adapta gerando novas formas espaciais para atender à atividade turística que o transforma em 

um ambiente favorável a um maior fluxo de pessoas e de capitais, principalmente em épocas festivas e de eventos.  

 A Festa do Sagrado Coração de Jesus, em Cordisburgo, começa na quinta-feira de Corpus Christi, sendo consi-

derada uma das épocas festivas mais importantes da Igreja Católica, pois celebra o ministério da eucaristia, ou seja, 

o sacramento do corpo e sangue de Jesus Cristo e termina no segundo final de semana do Sagrado Coração de Jesus.  

 Como registram Correa e Vargas (2012), a festa é uma celebração, uma expressão ritualística de uma cultura, 

ou seja, é uma manifestação de identidade coletiva, sendo que essa é um meio de organização social, a concretiza-

ção da necessidade de convívio em grupo para troca de sentimentos e ou experiências. Nela, por tanto, ocorre a rea-

firmação da identidade coletiva devido à dinâmica sócio-cultural que se desenvolve de modo lúdico com as relações 

culturais que lhes são próprias (DEUS et al., 2016). 

 Esse trabalho visa analisar os ritos da preparação para as festividades, as motivações que levam os participan-

tes à comemoração, além do detalhamento dos rituais realizados durante o festejo como novena, leilões, carreata, 

barraquinhas, cavalgada, levantamento do mastro com os estandartes do Sagrado Coração de Jesus e de Maria, en-

tre outros. A metodologia utilizada compreendeu pesquisa bibliográfica e cartográfica seguidas do acompanhamen-

to dos ritos realizado na Festa do Sagrado Coração de Jesus em 2016, com a análise da aplicação de 96 entrevistas 

semi-estruturadas aos participantes da festa, assim como entrevistas com os organizadores do festejo. 

 É importante destacar a participação dos integrantes da sociedade cordisburguense na festa, visto que confor-

me Correa e Vargas (2012) o rito ou ritual é um conjunto de atos formalizados, expressivos, portadores de uma di-

mensão simbólica. O rito se caracteriza por uma configuração espaço-temporal específica, por dar curso a uma série 

de objetos, por sistemas únicos de comportamento e linguagens específicos e por signos emblemáticos, cujo sentido 

codificado constitui um dos bens comuns de um grupo. 



 

 

 Apesar dos mais de 100 anos de celebração dessa festividade, alguns ritos antigos foram preservados com 

características bem próximas a sua fundação como a procissão e o cumbucão - papelzinho com o número que as 

pessoas compram para concorrer a prêmios-, e outros tantos foram modificados, como o local de realização da fes-

ta, que anteriormente correspondia à rua da igreja e atualmente, ocorre em um Salão Paroquial coberto próximo à 

igreja, construído para esse fim. 

 Ainda que tradicionalmente a festa possua o caráter religioso, as pesquisas demonstraram que uma das prin-

cipais motivações para a participação na festividade se relaciona os encontros interpessoais, uso de bebida alcoólica, 

“paquera”, dentre outras. Dessa forma, se observa que o sagrado e o profano também coexistem e se mesclam nos 

espaços coletivos.  

 Afinal de contas, Alves (1980) destaca a festa como um “ritual complexo”, sendo, portanto, um conjunto de 

práticas rituais pautadas em princípios dados pela existência de valores significativos e símbolos representativos dos 

diferentes grupos que participam do acontecimento, e indicativos de comportamentos, atitudes e ideais opostos, 

ainda que complementares. 

 Correa e Vargas (2012) destacam que a festa é também “ato de produção da vida” sendo efervescência coleti-

va porque instaura e constitui outro mundo, outra forma de experienciar a vida social, marcada não só pelo lúdico 

como pela exaltação dos sentidos e das emoções. 

 Esse trabalho possibilita compreender a importância de conhecer, preservar e cuidar do patrimônio e das fes-

tividades que envolvem uma comunidade, promovendo trocas culturais e garantindo a permanência da história 

guardada tanto na memória como em registros e mantida viva ao ser reproduzida nos dias de hoje, permitindo que 

o passado interaja com o presente, transmitindo conhecimento e formando a identidade de um povo. 
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 A presente pesquisa investiga os desafios e conflitos referentes à reivindicação de reconhecimento públi-

co das práticas rituais evangélicas pelo estado laico, com a finalidade de registrar os caminhos para a formação 

de um patrimônio imaterial evangélico na Região Metropolitana de Fortaleza a partir da paisagem sonora pro-

duzida por este movimento religioso.  

 A análise científica é feita através de uma abordagem cultural, onde o interesse é analisar a cultura religi-

osa evangélica brasileira, considerando-a como um campo de análise conceitual relevante, pertinente e teorica-

mente fundamentado.  

 Para dar conta dessa abordagem percebeu-se a necessidade de recorrer a autores como Augustin Berque 

(2004), Cosgrove (2004), Jean-Marc Besse (2006), Anne Cauquelin (2007), entre outros.  

 O uso do termo "marcas sonoras" advém da sistematização feita pelo músico canadense Murray Schafer 

(2001). O autor indica três elementos principais na paisagem sonora, que fundamentam esta pesquisa: os sons 

fundamentais, os sinais e as marcas sonoras. 

 O recorte espacial das práticas patrimoniais evangélicas analisadas no presente trabalho ocorrem na Regi-

ão Metropolitana de Fortaleza – RMF, composta desde Outubro de 2015, de dezenove municípios. 

 Para entender os caminhos da patrimonialização dos eventos abordados nesta pesquisa, optou-se por 

analisar o discurso das lideranças religiosas de igrejas, organizações paraeclesiásticas que se entende como for-

madoras ou influenciadoras de opinião e condutoras de processos nas igrejas evangélicas; a análise das celebra-

ções religiosas vivenciadas durante a observação participante, pois entende-se que estas são o principal cenário 

de reprodução dos modelos midiáticos e de conservação dos bens imateriais vivenciados pelos sujeitos religio-

sos. 

Problematização 

 A presente pesquisa é baseada em um estudo cultural que se dedicou a analisar um dos elementos das 

práticas culturais da sociedade contemporânea, as festas e celebrações rituais do movimento evangélico, por 

considerar tais práticas como um campo de análise relevante. Percebeu-se que a dinâmica de manifestação es-

petacular presente nos grandes eventos institucionalizados são parte de um processo contínuo que ocorre no 

tempo e no espaço metropolitano com o intuito de influenciar ou nortear as relações dos sujeitos sociais.  

 A cultura evangélica contemporânea revelou-se mais do que um simples resultado de um somatório de 

mudanças e incorporações do modo de ser evangélico. Percebeu-se a existência de uma estratégia engendrada 

intencionalmente de integração à modernidade e suas expressões hegemônicas no campo religioso ou no cam-

po socioeconômico.  

 Como poderá ser percebido no aporte teórico, Williams (1961) afirma que há três principais tipos de defi-

nição de cultura. A cultura idealizada, que entende que a cultura é um processo relacionado à busca pela perfei-

ção humana, ligada a valores tidos como absolutos e universais. Entende-se que essa perfeição humana está 

ligada ao caráter de anunciação, sempre presente nas práticas culturais evangélicas. Uma celebração que ocor-

re no tempo atual com características de um advento messiânico que estabelecerá a perfeição humana e cele-

brará e a efetivação do cristianismo bíblico universal ideal. 

Marcas Sonoras: Um Caminho para Patrimonialização 
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 Essa forma de análise contribui para compreensão do presente estudo, devido à paisagem sonora que se for-

ma na Região Metropolitana de Fortaleza ultrapassar os limites da propagação de sons e adentrar os vínculos sociais, 

institucionais e emocionais dos sujeitos ativos ou passivos do processo. Sendo, essa paisagem analisada para além da 

estrutura física, em sua capacidade de mobilidade social para a concepção de uma patrimonialização. Para melhor 

compreender as dimensões que envolvem a patrimonialização e fazer análises críticas sobre a elitização do patrimô-

nio, a pesquisa recorre a Oliveira (2013).  

Metodologia 

 Para esta pesquisa, os procedimentos metodológicos de caráter fenomenológico adotados pela Nova Geogra-

fia Cultural têm uma maior relevância, pois foi a partir desta perspectiva que se obteve uma considerável mudança 

na forma de analisar o fenômeno religioso em Geografia, permitindo ir além da materialidade. 

 Os caminhos e instrumentos metodológicos utilizados no processo de pesquisa são norteados pela valorização 

das intenções e ações dos sujeitos envolvidos de forma subjetiva e objetiva com nosso objeto de estudo, para tal, a 

investigação seguiu parâmetros qualitativos, ancorando-se em uma construção intersubjetiva entre sujeito pesquisa-

dor e sujeito religioso. Os dados foram coletados a partir de práticas metodológicas coerentes com cada etapa do 

processo de pesquisa ou constituídos pelo resultado das interações das observações participantes. As informações 

coletadas foram contempladas por uma interpretação consoante à relevância das ideias e não das mensurações.  

 Essa opção permite analisar os problemas da pesquisa, interpretar o pensamento dos sujeitos, explorar os 

significados e compreender valores humanos capazes de fornecer substância e apelo coletivo à conformação de um 

conjunto de bens culturais específicos: um patrimônio imaterial evangélico.  

Resultados 

 As considerações finais refletem sobre o caráter político elitista que limita e engessa as práticas culturais dos 

sujeitos dentro de moldes pré-formatados para controlar grupos sociais e tentar restringir a capacidade criativa hu-

mana em nome de um famigerado ordenamento urbano e social, um orçamento público deficiente e uma conserva-

ção que atende limitadamente os interesses coletivos e individuais da sociedade contemporânea. 

 A hipótese de que há um discurso religioso relacionado à ideologia hegemônica do capitalismo globalizado e 

uma padronização na oferta de bens simbólicos, que vem sendo processada pelas diferentes tradições evangélicas, 

foi confirmada. Da mesma forma, foi corroborada a hipótese de que essa padronização é expressa através da multi-

plicação de registros institucionais das práticas culturais expressas na forma de cultuar a fé e dos costumes que influ-

enciam a realidade cotidiana dos sujeitos religiosos. 

 Hoje, tais grupos e práticas religiosas já aparecem compondo a muitas paisagens que dinamizam a sociedade 

e ressignificam os espaços metropolitanos, adotando a mídia, os sons e o poder público como ferramentas para am-

pliação de seus territórios simbólicos. Se empenhando em inculcar nos sujeitos religiosos desse processo, suas ideo-

logias religiosas. Promovendo um crescimento do movimento evangélico, tanto em número de adeptos, como em 

redes de influência político-econômica.  

 Conclui-se essa pesquisa com uma consciência clara das intencionalidades responsáveis pela mobilização do 

movimento evangélico contemporâneo. Como pode-se ver no topo do diagrama, em destaque, essa intencionalida-

de está ligada a um idealismo Cristão. A noção que se tem de patrimonialização é a mesma de conquista de uma ter-

ra prometida, de um céu ou de uma antecipação de seus louros. 

 De acordo com a fala dos sujeitos inquiridos e entrevistados, o que se percebeu foi que a institucionalização 

não é vista como uma forma de preservação ou conservação de determinada prática cultural, entretanto vê-se a 

institucionalização como ganho de um reconhecimento subjetivo que deve se materializar no crescimento numérico 

do grupo religioso, potencializar as manifestações da divindade na Terra e ser a chave para a conquista territorial. 

 Certamente esse sentimento tem sido o principal motivo para o empenho de líderes religiosos e políticos vin-



 

 

culados a religiosidade, rumo ao ideal de patrimonialização. Uma patrimonialização que se concentra predominante-

mente no campo da imaterialidade, devido grande parte dos religiosos entenderem que o que é material não pode 

ser valorizado para não incorrer no risco de cair na idolatria que tanto condenam do catolicismo. 
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Introdução 

 As diferentes experiências religiosas presentes nas sociedades podem ser compreendidas por distintos 

olhares. Dentro da perspectiva da Geografia, nosso olhar vislumbra as experiências religiosas através da com-

preensão dos espaços sagrados. Os espaços sagrados aqui são analisados enquanto espaços simbólicos, dada a 

contribuição da filosofia das formas simbólicas de Ernst Cassirer (1874-1945). Para entender essa relação entre 

sagrado e simbólico, apresentaremos a experiência da Igreja Messiânica Mundial. 

 Fundada no Japão por Mokiti Okada (1882-1955), chamado de Meishu-Sama – o Senhor da Luz, a Igreja 

Messiânica Mundial foi fundada após o Mestre receber Revelações Divinas sobre sua missão. Com tais Revela-

ções, Meishu-Sama estruturou os fundamentos da religião messiânica, se empenhou na construção dos Protóti-

pos do Paraíso Terrestre no Japão (que depois se estendeu para outros países, inclusive o Brasil), divulgando os 

preceitos da Igreja, baseados na tríade Verdade-Bem-Belo. Objetivando o progresso e desenvolvimento da civili-

zação com a conciliação da ciência material e espiritual, a Verdade se manifesta através do Bem que se expressa 

no Belo. 

 Nessa reflexão, nos propomos a compreender a experiência do Belo na Igreja Messiânica Mundial, ex-

pressa através da Arte, num diálogo com a filosofia das formas simbólicas do filósofo alemão Ernst Cassirer 

(1874-1945). Cassirer aponta as formas simbólicas arte, ciência, história, linguagem, mito e religião como esta-

dos progressivos de aparecimento da consciência, sendo mediações simbólicas com o mundo da vida. As formas 

simbólicas conformam realidade e idealidade, sujeito e objeto, materialidade e forma, e fornecem as bases da 

cultura humana através da significação da experiência e da objetivação do espírito. 

Problematizações 

 Os preceitos estabelecidos por Meishu-Sama buscam construir uma nova cultura. O Johrei (luz divina 

transmitida pelas mãos que possibilita a purificação do espírito), o Belo (que se dá através da contemplação da 

criação e contemplação da Arte, permitindo a elevação da espiritualidade e da sensibilidade) e a Agricultura Na-

tural (ingestão de alimentos na forma natural, sem venenos e respeitando o tempo da natureza, o que permite 

fortalecer a energia vital) são elementos fundamentais da religião messiânica, que se volta também ao altruís-

mo para o alcance da felicidade das pessoas.  

 Na presente discussão, vamos nos ater à questão do Belo, que para Meishu-Sama se expressa através da 

Natureza e da Arte. Para Meishu-Sama, a Arte deve estar presente no cotidiano das pessoas, como por exemplo 

através da poesia, da caligrafia, da Ikebana Sanguetsu e da cerimônia do chá, consideradas pelo Mestre como 

manifestações artísticas que possibilitam a elevação do espírito. 

 Na Igreja Messiânica Mundial, uma das criações e contemplações da Arte se dá através da Ikebana San-

guetsu – a arte da flor. A Ikebana Sanguetsu é uma forma de se aproximar de Deus através da arte, do belo, da 

natureza, despertando bons sentimentos para quem cria e para quem contempla a arte. Além da arte da flor, os 

Solos Sagrados (presentes no Japão, Tailândia e Brasil) idealizados pela mestre, buscam a harmonização do belo, 

com a presença de montanhas, águas, jardins, flores, constituindo então o Paraíso Terrestre. O Mestre também 

idealizou a construção de museus de arte, como o Museu de Arte de Hakone, para que as pessoas pudessem 

apreciar a arte oriental, aprimorarem sua sensibilidade e elevarem seus sentimentos. Sua intenção ao valorizar 

A Arte como forma de se aproximar de Deus: uma reflexão sobre a 

experiência religiosa da Igreja Messiânica Mundial através da  

filosofia das formas simbólicas de Ernst Cassirer (1874-1945) 
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diferentes formas de Arte, é a elevação do sentimento estético do ser humano (TERROR, 2009). 

 Em Cassirer (2012 [1944]), o ser humano, enquanto animal symbolicum cria um universo simbólico – o mundo 

da cultura –  em que as formas simbólicas fazem parte desse universo, sendo são variados fios que tecem a rede 

simbólica da experiência humana. Sobre a arte, o filósofo aponta que “Tal como todas as outras formas simbólicas, a 

arte não é uma simples reprodução de uma realidade dada, pronta. É um dos meios que levam a uma visão objetiva 

das coisas e a da vida humana. Não é uma imitação, mas uma descoberta da realidade” (CASSIRER, 2012 [1944], p. 

234). 

 A arte apresenta-nos a intuição da forma das coisas, ligada à nossa percepção estética, o que traz em evidên-

cia a questão da beleza e das emoções. A questão das emoções nos interessa mais profundamente, porque acredita-

mos que as emoções também fazem parte da construção de nossas espacialidades, em que podemos refletir sobre 

uma Geografia das Emoções. Cassirer  (2012 [1944], p. 244) diz que “Dar uma forma estética a nossas paixões é 

transformá-las em um estado livre e ativo. Na obra do artista, o poder da própria paixão foi transformado em um 

poder formativo”. 

 Para o filósofo, entender e sentir a arte (e ele dá como exemplo o poema), se dá pela nossa capacidade de 

apreender as nuances mais delicadas dos diferentes sentimentos, ritmos, tons, mudanças dinâmicas. Assim, a arte 

não pode ser entendida dentro de regras lógicas, porque o gozo da arte se relaciona com a intensificação de todas 

as nossas energias, fazendo parte da estruturação e construção de nossa universo simbólico. 

 A partir de uma perspectiva cassireriana, Lauschke (2017) aponta que a função da cultura é, através da ex-

pressão, libertar-se de impressões sensíveis opressivas, de estruturar o mundo, estabilizá-lo e situar-se nele. Assim, 

os objetos da arte são obras portadoras de significados, portanto, intensificam o sentimento da vida. Para a teórica, 

“A arte emociona, na medida em que ela expõe qualidades expressivas, ela motiva a ligação sensível às coisas e a 

vivência imediata da percepção sensível, na medida em que ela parte não da redução e economia, mas sim da inten-

sificação da vivência” (LAUSCHKE, 2017, p. 173-173). 

 Sobre isso, Vlief (2010) aponta que arte é um processo de objetivação intuitiva ou contemplativa, que nos nos 

convida a explorar o novo das outras formas simbólicas cassirerianas e até mesmo a percepção sensível cotidiana. 

No caso de nossa abordagem, a arte pode ser compreendida em sua associação com a religião. Nesse sentido, os 

elementos que fundamentam a Igreja Messiânica – a experiência religiosa em si e a Arte – serão refletidos em ter-

mos filosóficos e como parte do mundo da cultura discutido pela filosofia cassireriana. Nosso intuito, nesse sentido, 

é contribuir com a Geografia através da discussão do espaço simbólico proposto por Cassirer, tendo como foco, mais 

profundamente, a questão das emoções que envolvem o universo simbólico, presentes na religião messiânica em 

associação a a arte. 

Metodologia 

 Como parte da tese de doutorado em desenvolvimento, essa discussão se estrutura através de reflexões teóri-

cas e conceituais. Além disso, a tese conta com entrevistas narrativas realizadas com membros idosos da Igreja Mes-

siânica Mundial em Curitiba e Ponta Grossa - PR, em que parte dessa reflexão também é resultado das entrevistas 

concedidas por esses membros, embora essas entrevistas não sejam abordados na presente discussão. Espera-se 

que a reflexão contribua para a compreensão do mundo simbólico a partir da filosofia cassireriana, problematizando 

a experiência da arte e da religião da Igreja Messiânica Mundial, tendo ainda como foco a questão das emoções que 

permeiam tais experiências. 

Resultados 

 Algumas das questões que podemos apontar preliminarmente é que as formas simbólicas propostas por Cas-

sirer estruturam nossas vidas e fazem parte da mediação com a materialidade e intersubjetividade da vida. Um olhar 

sensível sobre essa mediação possibilita, a partir da Geografia, entender a conformação dos espaços e das espaciali-

dades em termos simbólicos e também emocionais. 
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Introdução 

 Movimentos turísticos-religiosos; fé nas divindades; grandes estruturas em concreto, ferro e aço na forma 

de santos católicos; carros e ônibus repletos de romeiros; e câmeras digitais e smartphones por toda parte cap-

turando fascínios paisagísticos. O cenário descrito acima aponta elementos primordiais nesta pesquisa que é um 

esforço de investigação em torno do fenômeno que chamaremos aqui de totemismo católico. Este termo surge 

a partir de um diálogo entre as formulações teóricas apresentadas Durkheim (2003) e Cassirer (2004), entre ou-

tros autores, sobre o sistema religioso aborígene e os trabalhos de campo nos municípios que contam a presen-

ça de grandes estátuas de entidades da Igreja Católica.  

 Esta investigação, assentada em teorias e pressupostos de uma abordagem cultural e humanista em Geo-

grafia com auxílio dos estudos de Claval (2004), Andreotti (2013), Oliveira et al. (2016) e outros, pretendemos 

analisar as estratégias de manutenção de atratividade dos totens católicos – grandes estátuas católicas – a partir 

dos processos de escritura e leitura (DUNCAN, 2004) das paisagens religiosas compostas por tais totens em sete 

municípios da região Nordeste do Brasil, a saber: Crato, Canindé, Fortaleza, Guaramiranga e Juazeiro do Norte 

(CE); Santa Cruz (RN); e Guarabira (PB).  

 Seguindo esta linha, objetiva-se compreender a articulação em torno da monumentalidade dos totens 

católicos e das práticas turístico-religiosas expressas na paisagem em cidades-santuário católicos a partir de 

uma metodologia de base qualitativa. Peculiaridades, continuidades e descontinuidades nas dinâmicas de insta-

lação, manutenção e condução, através do planejamento público e privado, de cada um destes totens católicos 

conduzem a reflexões sobre processos estratégicos de estetização e virtualização da paisagem dos totens. Estes 

processos são entendidos como formas de manutenção da atratividade permanente em torno das movimenta-

ções turístico-religiosas e do hiperconsumo destas composições paisagísticas (LIPOVETSKY; SERROY, 2015). 

Problematização 

 Avançando em investigações ligadas aos santuários católicos nos indagamos quais seriam as estratégias 

utilizadas para a manutenção de atrativos permanentes nestes espaços observando fatores relacionados à mí-

dia, ao turismo e as festas. Uma primeira hipótese levando em consideração a indagação retromencionada ver-

sa sobre a instrumentalização estética dos santuários. Seguindo esta direção e discutindo sobre os atrativos es-

téticos e paisagísticos dos santuários, um fenômeno particular nos chamou atenção: a multiplicação de santuá-

rios católicos com a presença de grandes estátuas. 

 As estruturas estão na vizinhança imediata dos templos, percebemos uma maior proximidade da estátua 

com a igreja como exposto no terceiro capítulo desta dissertação. Já nas demais cidades que compõem esse 

estudo percebemos um “deslocamento” do totem católico em relação a igreja, fato que irá gerar uma paisagem 

religiosa diferenciada, pois as estruturas se encontram em locais de maior visibilidade, locais cuja relevo acentu-

ado destaca a imagem da entidade em relação à igreja e à cidade. Isto realça sua carga simbólica e em decor-

rência percebemos como este fator potencializa dois processos estratégicos constituintes da atratividade per-

manente dos totens católicos. A saber: a) Processo de Estetização; e b) Processo de Virtualização. 

 

A Paisagem Religiosa dos Totens Católicos: Estetização e  

Virtualização como Processos Estratégicos 
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Metodologia 

 Enfocamos, portanto, as representações (leitura) dos atores envolvidos nos processos de construção e condu-

ção (escritura) dos equipamentos turístico-religiosos (ROCHA; OLIVEIRA, 2017). Tomando a cidade de Fortaleza co-

mo um município de referência para um exercício comparativo pretendemos analisar as estratégias de manutenção 

e condução da atratividade dos totens católicos que compõem as paisagens religiosas nas cidades-santuários citadas 

anteriormente. Assume-se o compromisso teórico-metodológico de analisar as paisagens como textos que são passí-

veis de múltiplos significados (DUNCAN, 2004; ANDREOTTI, 2013). 

 Desta forma, a metodologia do presente trabalho divide-se em três partes principais, e cada uma destas, por 

sua vez, com suas subdivisões. A saber: a) pesquisa bibliográfica e documental; b) pesquisa dialogal e interacionista; 

e c) pesquisa observacional de campo. É preciso destacar, no entanto, que estas etapas não configuram um trajeto 

linear na metodologia de pesquisa, tampouco foram atividades desenvolvidas na sequência apresentada. A divisão 

proposta se dá mais por um agrupamento tipológico dos tipos de atividades desenvolvidas do que por uma sequên-

cia temporal de atividades. 

Resultados 

 Iniciamos um debate de como as fotografias são peças-chave neste jogo simbólico, pois impulsionam dinâmi-

cas turístico-religiosas através delas. De acordo com Chamarelli Filho (2015) “a fotografia se tornou uma das formas 

de virtualização homem” e neste caso específico de tornar virtual também a entidade representada através do to-

tem católico. A partir das fotos e da pulverização dos smartphones e câmeras digitais na sociedade contemporânea 

é possível multiplicar o totem e leva-lo para casa, tornar doméstico, digno da ornamentação residencial.  

 Acreditamos que uma perspectiva de "paisagem digital", para a discussão do turismo religioso como experiên-

cia de acesso aos bens religiosos, pode fortalecer o que encaminhamos para estes resultados. Em que medida existe 

uma necessidade de se sentir abençoado pelo santo, seja na fotografia da grande imagem, ou na composição de fo-

tos com as estátuas pequenas? O texto de Chamarelli Filho (2015) fala da fotografia como marco inicial dessa habita-

ção no universo de signos que nos virtualizam, mas podemos amadurecer isso pela acessibilidade do smartphone. 

 Neste sentido, mais do que a fotografia, estamos pensando na câmera digital (não escura, arquivadora e apli-

cativa) que torna as fotografias das salas de milagres, das lojas de artigos religiosos e diversos e o próprio cenário 

dos fotógrafos dos parques e santuários, também modelos de "totens" dos totens! Embora sejam inacessíveis em si 

são virtualmente tangíveis pelas selfies multiplicadas nas paisagens digitais do devoto turista. Percebemos então, as 

articulações em torno do santuário totêmico e de sua respectiva paisagem religiosa em dois caminhos principais: a) 

Processo de Estetização; e b) Processo de Virtualização. O primeiro com a construção de infraestrutura básica para 

tornar o santuário esteticamente atrativo. O segundo, através da promoção da virtualidade por meio das fotografias 

para manter tal atratividade. 
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Introdução 

 Este artigo tem o objetivo de compreender a conexão religiosa entre os municípios catarinenses de Nova 

Trento e Imbituba, através de um viés fenomenológico.  O recorte da pesquisa que elegeu os municípios catari-

nenses tem relação direta com a Santa Paulina, por ter vivido em Nova Trento/SC e por seu primeiro milagre 

reconhecido pela igreja correu em Imbituba/SC, são os dois municípios onde a transformação do espaço se 

mostra mais latente. Dentro deste contexto é possível observar as transformações ensejadas pela institucionali-

dade do carisma de Santa Paulina tendo em vista a fenomenologia, sob a prática religiosa.  

 A pesquisa iniciada no ano de 2017, é intitulada “O Legado Dos Milagres De Santa Paulina na Transforma-

ção Espacial no Estado de Santa Catarina: A chancela religiosa dos municípios de Nova Trento e Imbituba“, na 

qual pretende-se proporcionar novos conhecimentos de transformação do espaço no campo da geografia da 

religião e espaço do sagrado em Santa Paulina. Atualmente a pesquisa encontra-se em desenvolvimento no Pro-

grama de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Paraná. 

 A canonização de Santa Paulina ocorreu em 19 de maio de 2002, como a primeira Santa Brasileira, o cato-

licismo nacional passou para uma nova etapa de fé. A partir deste evento, as expressões religiosas direcionadas 

ao culto, ao simbolismo e a peregrinação passaram a se destacar, atraindo devotos de várias partes do país, so-

bretudo, pessoas provenientes do Sul do País (BESSEN, 2016).   

 No ano de 2003, iniciaram-se as obras do Templo de Santa Paulina no município de Nova Trento/SC, as 

quais perduraram por 926 dias. Em 22 de janeiro de 2006, o Templo é inaugurado, transformando-se primeira-

mente em um local onde se professa a fé católica diante do símbolo mítico de Paulina, mas também um centro 

turístico referência em nível nacional e internacional (SANTOS, NETO, 2016).   

 O município de Imbituba/SC, foi o local onde ocorreu o primeiro milagre de Santa Paulina, tem um longo 

histórico de demonstrações e expressões da crença que denotam a compreensão da cidade como um espaço 

sagrado. Gradativamente o cotidiano do local passou a se transformar, tendo em vista a forte presença da fé e 

do simbolismo em torno dos milagres de Paulina, essa afirmação se traduz a partir da criação do Complexo Tu-

rístico em honra a Santa, que vem sendo construído desde 2016 e tem previsão para ser inaugurado em 2018. O 

complexo contará com uma imagem de 46,5 metros de altura, uma representação simbólica de Santa Paulina, 

sendo um potencial atrativo para fiéis, peregrinos e turistas (GIOVANAZ, 2016).  

 Cabe destacar que a fenomenologia, antes de tudo, é um debate, uma reflexão, isto porque ela não pos-

sui uma abordagem fechada e não permite conclusões estáveis e fixas. A fenomenologia deve ser compreendida 

como puramente percepção e intencionalidade. Desta forma, incorporar a análise fenomenológica tem sido 

uma ferramenta utilizada em diversos tipos de pesquisa, no que se refere a enriquecer o suporte metodológico 

em determinadas abordagens, e também, para subsidiar investigações de campo, sendo amplamente utilizada 

na ciência geográfica (NASCIMENTO, COSTA, 2016).  

Problematização 

 Qual conexão religiosa entre os municípios catarinenses de Nova Trento e Imbituba? 

 

Santa Paulina: a conexão da espacialidade religiosa dos municípios 

catarinenses de Nova Trento e Imbituba pelo viés fenomenológico 
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Metodologia 

 O processo metodológico utilizado para a construção desta pesquisa é decorrente de uma interpretação quali-

tativa, a qual foi selecionada tendo em vista a complexidade em se interpretar fenômenos e atribuir-lhes significa-

dos, que denotam a necessidade de intepretações densas que são resultantes deste tipo de processo (PRODANOV; 

DE FREITAS, 2013). A pesquisa qualitativa conduz à construção de um universo de significados, onde os motivos e as 

aspirações se traduzem e os objetivos reflexivos são capazes de ser atingidos (MINAYO, 2004). 

Resultados  

 Ao finalizar esta breve reflexão é possível afirmar que as expressões de fé vêm, gradativamente, transforman-

do os espaços tanto em Nova Trento/SC quanto em Imbituba/SC, os quais podem ser considerados como espaços 

sagrados em uma dimensão religiosa. Esta transformação é um reflexo do significado simbólico de Santa Paulina, 

Portanto pode-se afirmar inicialmente que há duas dimensões do espaço do sagrado em Santa Paulina, sendo as 

dimensões:  I) Institucional;  e a, II) fé, sendo que ambas tem manifestações materiais e imateriais – como será de-

monstrado em outra oportunidade. 

 Evidencia-se uma dimensão institucional a partir da institucionalização do Santuário e de sua articulação com 

a criação do grande monumento de Paulina, a ser inaugurado em 2018.  O legado de fé deixado está plenamente 

consolidado em Nova Trento, tendo em vista as décadas transcorridas demonstra uma dimensão de fé, diante das 

incontáveis visitas e manifestações de fé ao Santuário Santa Paulina.  

 Em Imbituba a busca pela consolidação do município como um lócus sagrado de adoração a Paulina, se desta-

ca através da edificação da gigantesca imagem de Santa. Ocorre que estas transformações transpassam a questão 

do material, mas antes disso possuem dimensão imaterial. A peregrinação que ocorre entre os municípios catarinen-

ses de Nova Trento e Imbituba é um exemplo disso. No mês de setembro, na semana do milagre, ocorre a peregrina-

ção de Nova Trento à Imbituba, que no ano de 2017 completou a sua 11ª edição. A peregrinação que se inicia em 

Imbituba e se encerra em Nova Trento, a qual é realizada na páscoa, completou sua 17ª edição em 2017.  
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Introdução  

 A Ciência Geográfica tem evoluído nos últimos anos. No campo das chamadas Geografia Humana – Geo-

grafia da População, Econômica, Urbana, Regional e Cultural – quando se caminha para uma Geografia Huma-

nística, consolida-se a Geografia da Religião que, no Brasil, ganha seus primeiros estudos em meados da década 

de 19704, com destaque para discussões de natureza epistêmica e de método. Na atualidade, diversas universi-

dades brasileiras vêm estudando o fenômeno religioso e sua espacialidade. O presente estudo, trata de pensar 

o fenômeno religioso numa perspectiva da Geografia Humanística em contexto espacial e simbólico da Pan-

Amazônia.  

 Apesar de estudos dessa natureza serem recentes, uma pequena lacuna até então não fora estudada – os 

cultos aos Orixás e demais seres míticos e saberes tradicionais vinculados a este. O que torna o estudo inovador 

para essa temporalidade é pensar uma Geografia da Religião a partir das experiências afro-religiosas e suas rela-

ções estabelecidas com os cultos instalados na Pan-Amazônia pelos religiosos e colonizadores. 

 Assim, dentro da Geografia das Religiões Afro-brasileiras, em contexto da Pan-Amazônia, apresentamos 

os esboços conceituais de “trajetória religiosa” explicativos do fenômeno geográfico. Por esse conceito, refleti-

mos sobre a relação sociedade x natureza pela prática mítica como condição essencial para a construção da 

identidade5. 

 As estratégias adotadas pelos africanos escravizados em várias porções da América para manutenção dos 

cultos às Deidades africanas possibilitam a elaboração de sistemas assimilativos com as práticas religiosas das 

sociedades locais e dos cultos católicos. As reinterpretações subjetivas dos sistemas religiosos que nasceram 

com essas estratégias garantiram que as trajetórias dos grupos étnicos majoritários, assim como seu conteúdo 

mítico religioso, operacionalizasse saberes e práticas que possibilitasse construir identidades a partir das experi-

ências individuais e coletivas.  

 Nosso objetivo consiste em refletir sobre o papel da Geografia da Religião enquanto disciplina nos estu-

dos sobre as religiões afro-brasileiras na tríplice fronteira Amazônica Brasil, Colômbia e Peru. Busca-se ainda 

contribuir no processo de consolidação dessa disciplina a partir do que conceituamos como “trajetória religiosa” 

e “construção da identidade”6 a partir do modo de vida mítico do afro-religioso na Pan-Amazônia. 

 Quanto à metodologia da pesquisa, optamos por iniciar os estudos com a pesquisa participativa qualitati-

va com a coleta de história oral (MEIHY, 2005) dos interlocutores praticantes dos cultos afro ou detentores de 

saberes e práticas vinculados a um dado universo mítico enquanto modo de vida. Os espaços da pesquisa são 

cidades localizadas na Amazônia peruana (Iquitos e Santa Rosa), colombiana (Letícia) e brasileira (Tabatinga). 

Geografia da Religião afro-brasileira na tríplice fronteira  

Amazônica Brasil, Colômbia e Peru1 
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1 A pesquisa de doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia está em desenvolvimento. 
2 Professor Me. da Universidade do Estado do Amazonas. Pós Graduando em Geografia pela UNIR, pesquisador do GEPCULTURA/NCSA/ 
NESAM e PDA. reginho.obi@hotmail.com  
3 Professor Dr. da Universidade Federal de Rondônia. Coordenador do GEPCULTURA. Orientador. jcosta?1709@hotmail.com  
4 A titulo de exemplo, pode ser citado o trabalho de tese de doutorado da pesquisadora Maria Cecília França, intitulado “ Pequenos Cen-
tros Paulistas de Função Religiosa”, defendida em 1975, pelo Instituto de Geografia da Universidade de São Paulo.   
5 Essa perspectiva analítica está sendo desenvolvida na Tese de Doutorado. 
6 Em virtude da natureza investigativas, os conceitos serão melhores explicitados no trabalho completo que se encontra em edição.  
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Problematização 

 A pesquisa parte das reflexões de Cardano (2017), Isaia (2006) e Ramires e Pessôa (2009) e propicia o desper-

tar das inquietações para o exercício exploratório do pensar a Pan-Amazônia numas dimensões psico-espacial e reli-

giosa conectada com a identidade e comunidade mítica. Neste sentido, os problemas que a pesquisa pretende res-

ponder as seguintes: I) como a Geografia da Religião e a Geografia Humanística, elaboram conceitos explicativos do 

fenômeno religioso na Pan-Amazônia? II) quais denominações afro-religiosas encontramos localizadas na tríplice 

fronteira? III) quais categorias auxiliam na compreensão da complexa relação entre a identidade mítica e as espacia-

lidades diante do fenômeno religioso? IV) o conceito interpretativo “trajetória religiosa” e sua relação com as cate-

gorias clássicas da Ciência Geográfica pode ser utilizada como categoria analítica do modo de vida e fenômeno religi-

oso? 

Metodologia 

 Os métodos, as técnicas, as categorias e as abordagens para se estudar e pesquisar a Geografia da Religião, 

por se tratar de uma disciplina nova, ainda estão em desenvolvimento. No entanto, a articulação com as categorias 

clássicas da Ciência Geográfica (paisagem, lugar, espaço geográfico, território e região), devidamente articulada à 

Geografia Cultural e à Geografia Humanística, criam possibilidades de programar os exercícios acadêmicos que per-

mitem consolidar essa disciplina. 

 Neste sentido, a perspectiva metodológica desse estudo foi baseada na pesquisa qualitativa de Cardano 

(2017) e Poupart (2010), com base em estudos bibliográficos em banco de teses e dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, com ênfase na Geografia da Religião, para a produção de um 

banco de acervo. Dessa forma, buscamos artigos em periódicos indexados e aquisição de livros impressos7. 

 Para a compreensão acerca do caminho teórico e metodológico da pesquisa, optamos por iniciar os estudos a 

partir das obras de filósofos8 ligados à fenomenologia, com ênfase em Martin Heidegger, Hannah Arendt. Por fim, a 

realização de pesquisa de campo, nos templos localizados em Tabatinga9. 

Resultados  

 Os dados iniciais nos permite afirmar a existência de oito casas religiosas, denominada “terreiro”10, represen-

tados por dois cultos: Tambor de Mina e Umbanda. São oito os lideres11 dos cultos, sendo quatro homens e quatro 

mulheres – uma mulher trans12. Em relação aos fiéis, transitam em média cento e cinquenta pessoas, a maioria jo-

vens das três nacionalidades. Dois líderes religiosos da cidade de Manaus atuam como Pais de Santo – Sacerdotes 

dos líderes locais. 

 Os estudos da Geografia da Religião, a partir da Geografia Humanística, no contexto da Pan-Amazônia, tem 

contribuído na reflexão acerca da “construção da identidade afro-religiosa” bem como no exercício de elaboração 

do conceito de “trajetória religiosa” aplicado ao estudo desta disciplina.    

 O modo de vida dos nossos interlocutores apresentam trajetórias mundana e mítica. Isto se faz pelas constan-

tes mudanças de terreiros e líderes, bem como da filiação transcendental com as entidades por eles cultuadas. Este 

fato nos permite afirmar a existência da “identidade mítica”, e numa perspectiva espacial de uma “Comunidade míti-

ca”.  

7 Outra etapa dessa pesquisa foi à compra de livros relacionados à Geografia Humanística, Geografia Cultural, Geografia da Religião, Religião 
Afro-brasileiras (Candomblé, Umbanda, Tambor de Mina), Religião Afrocubana e cultos Tradicionais Yorubá, além de obras de ciências afins do 
estudo da Religião como: Antropologia, História, Sociologia e Psicologia. 
8 Dada à continuidade dos estudos do Doutorado, estamos em estágio inicial da pesquisa bibliográfica por filósofos africanos, pois consistirão 
em etapas futuras. 
9Em desenvolvimento estamos a empreender esforços nas atividades de campo em Letícia (CO) Iquitos e Santa Rosa (PE). 
10 Usaremos a denominação utilizada pelos interlocutores. O Terreiro é a casa-templo onde se pratica o culto aos Orixás, Caboclos, Pretos Ve-
lhos, Erês e demais encantados da Umbanda e do Tambor de Mina e Candomblé.  
11 Expressão será utilizada dado uso comum entre os praticantes. Isso é justificado devido à paca idade iniciática que postula a função sacerdo-
tal.  
12 As questões de gênero ainda são pouco estudadas na Geografia da Religião. Uma parte desse estudo estará na versão da Tese do autor.  
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Introdução 

 A presença do povo haitiano no espaço rondoniense e em outros lugares do Brasil é bem visível. Com a 

chegada dos (as) haitianos (as) em Rondônia, nosso recorte espacial, eles se deparam com novas realidades das 

quais não pensavam no seu país de origem, tais como: aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais distin-

tos aos seus. 

 Dentro desse contexto, surgem novos desafios para esse povo de cultura e valores singulares. Essa pes-

quisa se propõe a investigar o modo de vida do povo haitiano que mora no espaço amazônico tendo em conta o 

fluxo migratório haitiano, o processo de deslocamento para o Brasil, os lugares no território brasileiro, a língua 

crioula, a religião e o seu modo no estado de Rondônia.  

 Para o geógrafo francês Paul Claval (2000, p. 77), “as culturas diferem de um indivíduo para outro, de um 

grupo para outro, de um lugar para outro e de um período para outro, mas é possível compreendê-las” como 

sujeitas aos imperativos da comunicação. Nesse sentido, pesquisar os (as) haitianos (as) e sua espacialidade 

amazônica, em destaque, no estado de Rondônia, através de sua própria língua materna nos coloca em vanta-

gem enquanto pesquisador. 

 Jean-Marc Besse por sua vez nos lembra que a “língua primeira, materna ou paterna, língua de origem: 

nossa língua é a nossa casa”1 (2013, p. 228). O crioulo, por ser a língua dos imigrantes haitianos (as), confere ao 

pesquisador mais acessibilidade e possibilidades de descobertas e análises. Ao falar crioulo os haitianos se sen-

tem mais à vontade de explicar as suas realidades que, às vezes, podem ser difíceis de explicar na língua portu-

guesa.  

 Reforçando a importância de trabalhar com um povo na sua língua de origem, Foucault nos diz que “a 

única pátria real, o único chão em que se pode caminhar, a única casa onde se pode parar e abrigar, é a língua, 

aquela que aprendemos desde a infância”2 (2004, p. 12-13). Assim descobrimos os códigos linguísticos, as ex-

pressões sutis da cultura, os traços da sociabilidade. Tudo isso se revela com maior facilidade e profundidade 

quando estamos imersos no mundo da linguagem nativa, ainda que seus falantes estejam despatriotizado, a 

língua crioula é utilizada para vincular valores e sentimentos em terras brasileiras. 

 Dessa forma, no decorrer dessa pesquisa, investigaremos o modo de vida do povo haitiano que reside no 

espaço amazônico, com um olhar mais atento à sua língua nativa e sua religião, demonstrando os seus papéis 

(língua nativa e religião haitiana) no modo de ser, de viver, de pensar e de agir dos (as) haitianos (as) tendo co-

mo recorte espacial o estado de Rondônia. 

Metodologia 

 Estudar e entender o modo de vida dos haitianos na Amazônia brasileira e principalmente no estado de 

Língua Crioula, Religião e o Modo de Vida do Povo Haitiano sob a 

Perspectiva da Geografia a Religião na Amazônia Brasileira:  

Um Olhar sobre o Estado de Rondônia  

P
ô

s
t

e
r

 

1 Langue première, maternelle ou paternelle, langue d’origine: notre langue est notre demeure  
2 Finalement, la seule patrie réelle, le seul sol sur lequel on puisse marcher, la seule maison où l'on puisse s'arrêter et s'abriter, c'est bien 
le langage, celui qu'on a appris dépuis l'enfance  

 



 

 

Rondônia através de sua língua nativa: crioula e a sua religião, sob a perspectiva da geografia da religião, implica de-

parar-se com as tradições, as diversas formas de comunicação e as diferenças. Devido à natureza desse estudo, as 

tipologias de estudo adotadas serão a observação participante de acordo com Rodrigues (1999) e a história oral ba-

seada na metodologia proposta por José Carlos S. Bom Meihy em seu livro “Manual de História Oral”, sob égide da 

Geografia humana e cultural de Paul Claval (2000). Se faz necessário ainda a observação direta de práticas com a 

conversação e a entrevista. Neste artigo estaremos trabalhando com subjetividades humanas, com interpretações, 

com maneiras de se entender a vida. Assim o nosso principal foco se torna qualitativo. 

Resultados 

 Muitos haitianos foram obrigados a deixar seu país em busca de melhores condições de vida para si e para 

seus familiares, tendo como principal causa fatores econômicos, resultantes da crise instalada no país desde a déca-

da de 1990. De acordo com Roupert e Salgon (2011), o Haiti é a primeira República negra da América e também do 

mundo inteiro que conquistou a sua independência 1 de janeiro de 1804 e, hoje, é a mais pobre do continente ame-

ricano. 

 Para aumentar a situação de desprovimento e vulnerabilidade sofrida por boa parte da população, em 12 de 

janeiro de 2010, Haiti sofreu as consequências de um violento terremoto de magnitude 7,3 na escala Richter. Tal 

fenômeno destruiu a capital do país, Porto Príncipe. 80% das construções dessa cidade foram seriamente danifica-

das incluindo o palácio presidencial. Além dos dados materiais, aproximadamente 235 mil haitianos (as) perderam a 

vida, e 1,5 milhões ficaram desabrigadas. Essas razões e outras obrigam o povo a sair a procura de uma vida melhor 

em outros países como, por exemplo o Brasil. 

 Ao analisar a trajetória do povo haitiano para chegar ao Brasil, de acordo com Pereira (2016), os caminhos 

tomados são dois: o primeiro indica a saída de Porto Príncipe, passagem pelo Panamá, Equador, Peru até chegar a 

Tabatinga (Brasil); o segundo é a saída da República Dominicana, passagem pelo Equador, Peru, entrando no Brasil 

pela cidade de Brasileia, no Acre. Ao chegar-se no Peru, identifica-se as duas rotas utilizadas pelos haitianos: uma 

pelo Acre, que se bifurca em duas rotas: a rota via Assis Brasil e Brasileia (municípios acreanos), a rota mais impor-

tante é a da cidade de Brasileia, e a rota via fronteira Letícia-Tabatinga, Manaus. 

 Fora de seu país os haitianos (as) tentam preservar elementos que o retomem a sua nação, dentre elas a lín-

gua materna, ou seja, a língua Crioula. A língua Crioula pode ser definida como: crioulo haitiano ou, simplesmente, 

haitiano. Nessa mesma lógica dizer “eu falo haitiano” significa dizer “eu falo crioulo haitiano”. Segundo Védrine 

(2007), não existe apenas um tipo de “Crioulo”, entretanto, o crioulo haitiano é o mais falado entre todas as demais 

línguas crioulas faladas no mundo. Faz-se, então, necessário relatar que apesar da “língua crioula” ter mais de 214 

anos de existência, os interesses dos mandatários da política do Haiti impedem que esta língua, mesmo sendo a lín-

gua mãe do povo, se projete como uma língua de expressão nacional do país, tanto em seu sentido cultural-

intelectual como político-econômico. Inclusive é recente o reconhecimento da língua crioula como língua nacional, 

dado apenas em 1987 no governo Henri Namphy, de 7 de fevereiro de 1986 até 7 de fevereiro de 1988. 

 Assim, como a língua crioula, a fé também é considerada um elemento importante na cultura haitiana. Em 

Haiti as manifestações de fé são enormes podemos citar por ordem de maiores praticantes ao menor quantitativo 

de praticantes, temos: o Catolicismo, o Vodu e o Protestantismo. Esses são os três maiores ramos de fé que comun-

gam o povo haitiano. Na Amazônia esse fato nos mostra que os haitianos, mesmo longe de sua terra natal, buscam o 

encontro e a segurança de estarem uns com os outros; o fortalecimento que nasce da sociabilidade de estar entre 

pessoas de mesma nacionalidade. 

 Mediante a esses fenômenos apresentados, pretendemos, a partir dessa pesquisa, trazer à luz as sutilizas e 

nuances desse processo, nesse sentido temos como problemática: como a língua crioula e a religião funcionam co-

mo elementos importantes na convivência haitiana. Portanto, partindo da hipótese de que essa língua materna e a 

religião funcionam como pontos “chaves” no seu modo de ser em Rondônia. 



 

 

 Pretende-se, assim, descobrir e interpretar diversas facetas das condições materiais e psicológicas destes ato-

res sociais para identificarmos a produção e/ou ressignificação espacial haitiana em Rondônia através da língua e da 

religião, o que esperamos atingir em nossa pesquisa. E também descobrir qual é a sua leitura do espaço rondonien-

se. Descobrir como se dá essa inter-relação entre eles e o povo brasileiro, e também entre si.  
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Introdução 

 Este trabalho tem por finalidade refletir sobre a identidade de lugar (ROSENDAHL, 2008) e a diversidade 

cultural manifesta através da religiosidade na comunidade quilombola Gruta dos Brejões, situada no município 

de Morro do Chapéu, no estado da Bahia. Para tanto, busca destacar os fortes sentimentos topofílicos e a cen-

tralidade do sagrado na configuração sócio-territorial do lugar, traços específicos e característicos de sua territo-

rialidade.  

 Em campo, foi possível notar uma intensa relação estabelecida entre a comunidade e o meio ambiente de 

seu entorno, com destaque para a gruta. Os moradores de Gruta dos Brejões se apropriam do lugar de forma 

positiva e proativa, atuando como protetores/guardiães no que diz respeito às práticas predatórias de turismo 

religioso e de aventura, haja vista a visitação de pessoas à comunidade com tais finalidades. Em contrapartida, 

possibilitam e incentivam a prática do turismo que esteja em conformidade com os usos que estes resguardam 

ao lugar, entendendo a importância espiritual da gruta na vida de seus moradores e também de visitantes. 

 O que este trabalho busca é, sob uma perspectiva que dialoga com a Antropologia, haja vista aqui a im-

portância do relato etnogeográfico; e que se insere no campo da Geografia Humanística de orientação fenome-

nológica, tratar essas questões de forma mais aprofundada, sobretudo, buscando delinear a relevância do lugar 

para a identidade da comunidade. 

Problematização  

 Logo ao entrar na comunidade de Gruta dos Brejões, percebe-se uma igreja católica em construção. Ao 

conversar com uma importante liderança local, compreendemos que aquela obra já se arrastava há alguns anos 

e que não havia previsão para sua conclusão. No entanto, este fato não parecia incomodá-la. Pelo contrário, 

podia se perceber um certo alívio na voz da moradora em virtude da inconclusão daquela igreja. Durante a con-

versa, a liderança relatava a importância da religiosidade na vida da comunidade e o fato de a igreja inacabada 

não ocupar a centralidade do seu discurso era algo que chamava a atenção e, até de certa forma, incomodava. 

Era preciso compreender aquele paradoxo. Tentando aprofundar o entendimento sobre o lugar, perguntamos 

então a ela qual era a(o) padroeiro(a) da comunidade, ela respondeu ser Nossa Senhora dos Milagres e come-

çou a contar as histórias envoltas que motivavam aquele apadrinhamento. Foi a partir dali que começamos a 

clarificar a compreensão do fato de a igreja inacabada não se mostrar um fator negativo para uma comunidade 

na qual a religião católica é presença marcante, e também das especificidades culturais daquele lugar proporcio-

nados por sua relação com a gruta.  

 Histórias de milagres e formas de uso da gruta foram narradas pela moradora (e por outros moradores), 

Identidade de Lugar e Religiosidade: Cultura e territorialidade da 

comunidade quilombola Gruta dos Brejões / BA 
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permitindo que ela fosse entendida como o lugar sagrado da comunidade. Por essa razão, a inconclusão da igreja 

não incomodava, aliás, não era necessário a construção de outro templo para competir com aquele que a comunida-

de já dispunha. Batizados, casamentos, missas e outras cerimônias religiosas são realizadas no interior da gruta, que 

é também um lugar de visitação/peregrinação de fiéis em busca de milagres. Durante a conversa, em certo ponto, a 

liderança afirma, ao ser questionada sobre a inacabada construção da igreja: “vamos continuar usando a gruta, ela é 

a nossa igreja”. 

 Em síntese, a finalidade do trabalho é buscar desvelar os elementos que permeiam o vínculo afetivo entre a 

comunidade e o seu mundo vivido através da religiosidade, refletindo sobre como o lugar sagrado mobiliza e é mobi-

lizado pelos moradores através das práticas religiosas.  

 Por seu significativo valor natural e turístico (a Gruta dos Brejões é a segunda boca mais alta de caverna do 

país, com 123 metros de altura e 60 de largura, além de ser ainda uma das maiores em amplitude, com aproximada-

mente oito quilômetros de extensão), a gruta é também um espaço de conflitos simbólicos, no qual sagrado e profa-

no se contrapõe através dos distintos interesses do turismo de aventura, por vezes predatório, e o etnoturismo reli-

gioso tutelado pelas lideranças quilombolas. Essas são também nuances que estão no escopo deste ensaio, que bus-

cará aprofundá-las. 

Metodologia 

 A pesquisa se fundamenta em trabalho de campo realizado em dezembro de 2017, que pautou-se na perspec-

tiva etnogeográfica do geógrafo Paul Claval e dialoga de forma estreita com a abordagem antropológica interpretati-

vista de Clifford Geertz. Esta é uma oportunidade para refletirmos como a etnografia tem sido apropriada pela abor-

dagem etnogeográfica, além das possibilidades (empíricas e teóricas) de aproximação e diálogo entre a Geografia 

Cultural e a Antropologia, por exemplo, através dos conceitos de lugar, identidade de lugar, topofilia, toponímia e 

territorialidade. 

 Durante o trabalho de campo, foram realizadas entrevistas em profundidade com moradores, que através do 

diálogo relataram suas experiências e vivências. A história oral a partir do relato etnogeográfico é o principal funda-

mento analítico deste trabalho. 

Resultados 

 O vínculo afetivo (topofílico) mediado pela religiosidade entre a comunidade de Gruta dos Brejões e o seu 

mundo vivido é um importante elemento de sua cultura e identidade. Por essa razão, é oportuno pensarmos que a 

comunidade quilombola está socialmente e culturalmente estruturada a partir de uma identidade de lugar 

(ROSENDAHL, 2008). Esse vínculo estimula os moradores a se sentirem e atuarem como guardiães/protetores do 

lugar, no intuito de evitar o seu uso indiscriminado e predatório, bem como promover práticas sustentáveis de turis-

mo. 
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Introdução 

 O presente artigo é parte dos resultados obtidos em meu Trabalho de Conclusão de Curso da graduação 

em Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais, onde discorri a respeito das relações entre mídia e reli-

gião e as implicações espaciais desse inter-relacionamento. 

 Até por volta de 1970, a cultura era estudada pela Geografia como um resultado da ação humana alteran-

do a paisagem, e suas pesquisas eram direcionadas à comunidades tradicionais, falando-se pouco dos cenários 

urbanos e industriais contemporâneos. Ao passar do tempo, essas abordagens passaram a ser questionadas, até 

que, em 1980, houve a conhecida “virada cultural”, quando os aspectos imateriais e simbólicos da cultura passa-

ram a ser estudados. 

 Nesse sentido, esse trabalho se destina ao estudo de alguns conceitos da atual Geografia das Religiões em 

atuação no Brasil. Os primeiros conceitos tratam de duas proposições temáticas desenvolvidas por Zeny Rosen-

dahl (2002) em seu livro “Espaço e Religião: Uma Abordagem Geógrafica”, sendo: 1) “Fé, espaço e tempo: Difu-

são e área de abrangência” e 2) “Centros de convergência e irradiação”. Os outros conceitos fazem parte de 

uma divisão espacial do Sagrado, que foi analisada por Jefferson de Oliveira (2015), em seu livro intitulado 

“Canção Nova e as Peregrinações pós-modernas”: 1) Espaço sagrado primário; 2) Espaço sagrado secundário; e 

3) Espaço profano diretamente vinculado ao sagrado. Esses conceitos foram aplicados em um exemplo prático, 

através do estudo de caso da Comunidade Gospa Mira, localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. 

Problematização 

 A referida comunidade se tornou objeto de investigação para esse estudo por ter forte atuação no cená-

rio católico Belo-Horizontino, uma vez que ela tem utilizado fortemente dos meios de comunicação 

(principalmente rádio e redes sociais), para divulgação dos ideais católicos. Ela é o reflexo das modificações que 

a Igreja Católica tem sofrido, principalmente nas últimas décadas, para propagar sua mensagem e evitar a perda 

de fiéis. 

 Sendo assim, surgiram algumas dúvidas a respeito de como essa comunidade estaria inserida nas proposi-

ções temáticas de Rosendahl (2002), uma vez que ela está envolvida em um fenômeno maior: a difusão da men-

sagem Católica que perpassa todo o mundo. Além disso, ela também tem atuação no cenário católico da região 

em que está localizada, pois movimenta milhares de peregrinos até sua sede nos dias dos eventos, tendo forte 

atuação nas experiências dessas pessoas com o Sagrado. 

 Analisando o espaço onde funciona a sede da comunidade, surgiram, também, duvidas no que tange à 

aplicação da divisão espacial que Oliveira (2015) analisou. Qual seria o papel desses espaços na experiência reli-

giosa dos fiéis e como eles podem ser denominados? 

Metodologia 

Para responder a essas perguntas e fundamentar essa pesquisa, foi feita leitura e reinterpretação de estudos na 

área da Geografia das Religiões, principalmente nas obras de Rosendahl (2002) e Oliveira (2015). Foi realizada, 

também, consulta ao site da Comunidade Gospa Mira e um trabalho de campo, para observar como ela se cons-

titui, analisando sua origem, desenvolvimento e cenário atual, através de diálogos com seus membros, com o 

Proposições Temáticas e Divisão Espacial do Sagrado –  
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padre que a fundou e com os peregrinos que freqüentam os eventos. 

Resultados 

 Rosendahl (2002), em seu livro “Espaço e Religião: Uma Abordagem Geógrafica”, sugere quatro temas através 

dos quais a religião pode ser analisada no âmbito geográfico, sendo elas: fé, espaço e tempo – difusão e área de 

abrangência; centros de convergência e irradiação; religião, território e territorialidade; e espaço e lugar sagrado: 

vivência, percepção e simbolismo. No entanto, esses temas não se excluem e podem explicar um mesmo fenômeno. 

Nesse trabalho foram analisados os temas:  

1) Fé, espaço e tempo – difusão e área de abrangência: Consiste no estudo dos fenômenos religiosos de onde eles se 

originaram e para onde se expandiram com o passar do tempo. No caso da Comunidade Gospa Mira, ela é um espa-

ço onde estão atuantes os ideais da religião católica, que se difundiram com o passar dos anos e tornaram essa Co-

munidade uma área de sua abrangência. O padre fundador da Comunidade nasceu em Cagliari, estudou em Parma e 

Pádua e chegou até Belo Horizonte, trazendo consigo, além dos ideais Católicos, os ideais culturais de onde nasceu e 

estudou. Além disso, a Comunidade é baseada nas mensagens da Virgem Maria, que teria aparecido a alguns viden-

tes em Medjugorje, área próxima a Citluk, na Bósnia Herzegovina, então essas mensagens também se difundiram e, 

hoje, a Comunidade, segundo o padre fundador, é uma espécie de ”filial” de Medjugorje. 

2) Centros de convergência e irradiação: Enquanto a proposição temática anterior se refere à propagação de ideais 

(e pessoas) a partir de um determinado “centro religioso”, essa segunda proposição se refere à atração dos peregri-

nos para um determinado centro de convergência e da irradiação desses centros. No caso da Comunidade em ques-

tão, os peregrinos se direcionam à sua sede nos dias dos eventos, convergem para esse lugar que, para eles, é sagra-

do. E, ao mesmo tempo, eles voltam para suas casas, levando em si mesmos as representações de suas experiências, 

as quais eles divulgam para outras pessoas, irradiando a mensagem dessa Comunidade. Ela traz, também, o trabalho 

midiático, que irradia seus ideais aos fiéis católicos, sem que, para isso, eles precisem se deslocar para esse centro. 

 Oliveira (2015) analisou os espaços da Comunidade Católica Canção Nova em quatro categorias: Espaço Sagra-

do Primário, Secundário, Espaço profano diretamente vinculado ao Sagrado e Espaço profano. No presente artigo, 

foram analisadas as três primeiras categorias no âmbito da comunidade Gospa Mira. Percebendo que seriam: 

1) Espaço Sagrado primário: A Igreja Imaculada Conceição, que, por muitos anos, foi sede dos eventos da Comunida-

de, e a capela situada no interior do local onde funciona a rádio. Esses espaços são considerados Sagrados Primários, 

pois são espaços onde a Eucaristia, maior hierofania católica, está presente em todos os momentos. São Sagrados 

por todo o tempo, é neles que está a manifestação de algo Divino. 

2) Espaço Sagrado secundário: A capela e o salão da Casa da Gospa (espaço onde, atualmente, ocorrem todos os 

eventos da Comunidade). São Espaços Sagrados secundários, pois a Eucaristia está presente apenas em alguns mo-

mentos. Eles se sacralizam em momentos específicos. 

3) Espaço profano diretamente vinculado ao Sagrado: A loja, o bazar, o refeitório e o local onde os peregrinos rece-

bem oração em dias de eventos (também localizados na Casa da Gospa). Eles foram assim designados, pois a Euca-

ristia não fica presentes nesses locais. São espaços que servem ao Sagrado, sem, de fato, se sacralizarem.  

 Os espaços que foram considerados sagrados secundários e profanos diretamente vinculados ao sagrado po-

dem ser sagrados primários se analisados pela perspectiva da categoria lugar. Pois essa categoria implica em experi-

ências pessoais e afetivas das pessoas com um determinado ambiente, mas, se analisados na categoria espaço, co-

mo foi o caso desta pesquisa, foram enquadrados nas categorias já mencionadas. 
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Setor 4 

Corpo, Gênero e  

Sexualidade  

Imagens: Site Prefeitura Municipal de Diamantina / Turismo em Diamantina / Galeria de imagens 

Eixo | Escolhas Existenciais 

Este setor de trabalho tem por objetivo promover o 

debate e a apresentação de investigações relaciona-

das com questões onde a corporalidade e a espacia-

lidade sejam elementos agregadores. O conceito de 

interseccionalidade como elemento constitutivo da 

investigação critica nas geografias culturais envol-

vendo gênero, raça e sexualidade, possibilita este 

Setor de Trabalho pensar multiplicidades de formas 

de identificação nas sociedades contemporâneas e a 

produção de representações singulares de espaços 

sociais/culturais. Trabalhos de diferentes origens 

teóricas como estudos de gênero, feministas, raci-

ais, pós-coloniais, queers, entre outras, serão bem-

vindos ao grupo que, por meio do debate científico, 

redefinirá a compreensão sobre territórios e lugares 

na ciência geográfica, assim como a emergência de 

outras categorias necessárias a tais estudos.  

http://diamantina.mg.gov.br/
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Introdução 

 O artigo proposto resulta das inquietações baseadas nas tensões que ora situam o espaço escolar como 

local de violências e abjeções, ora, sem abdicar da potência contida na reapropriação de corpos e espaços, reco-

nhece nas vivências travestis possibilidades para pensar práticas capazes de desconstruir hierarquias reificadas 

pela própria construção do saber/ ciência.    

 E, nesse sentido, o reconhecimento das desigualdades experimentadas por quem foge ao padrão hege-

mônico, nos abre em leque os questionamentos sobre as relações entre os marcadores sociais e a validade dos 

discursos proferidos. O local de enunciação, lugar de fala e as identificações são marcadas, dessa forma, por ra-

cialidades, gênero, sexualidades. 

 Assim, se a construção da visão linear de tempo revela um tempo/ espaço dominante (europeu, branco, 

fálico), conforme aponta Porto-Gonçalves (2017) nos propomos a relacionar os constrangimentos impostos a 

quem não se adéqua ao padrão heteronormativo à raiz de um sistema marcado pela colonialidade do saber/ 

poder. Recorremos a Wash (2017) para dar centralidade à afirmação que categorias sociais como gênero vêm 

classificando e hierarquizando seres e saberes tendo, inclusive, rebatimentos na própria desumanização 

 Nesse sentido, os efeitos aqui pensados a partir de Wash (2017) em relação à produção de verdades en-

contram ressonância e re-produrem desigualdades que nos fornecem elementos para compreender o espaço 

escolar. Buscamos, portanto, leituras outras para as vivências travestis neste espaço, apostando para isso no 

diálogo com autores feministas e/ ou descoloniais, visando trair um legado de repressão que abarca a produção 

do conhecimento e as trajetórias escolares.  

 Assim, no primeiro momento do artigo nos interessa compreender os constrangimentos e violências im-

postos no contexto moderno-colonial para posteriormente, tendo como fonte o diálogo com as vivências tra-

vestis neste espaço, pensar as (r)existências que partem da reapropriação de corpos e espaços na busca da 

construção de saberes outros.   

Problematização: Por vivências insubordinadas - (R)existências travestis no espaço escolar 

 As relações entre os constrangimentos e violências sofridos por quem não representa o ideal/ padrão 

construído, notadamente na modernidade, consideram esta como mais que “um período histórico do qual não 

podemos escapar”, e sim a fazem uma narrativa (MIGNOLO, 2008) de um período histórico escrito por aqueles 

que se perceberam como os reais protagonistas. 

 Nesse sentido, dialogaremos com Oyewùmí (2004) que, ao colocar que uma das características mais mar-

cantes da expansão européia e da hegemonia cultural euro-americana encontra-se na produção do conheci-

mento, revela o quão contundente é o peso da escrita da história a partir daquele local. 

 Nesse contexto, recuperamos a partir de Mignolo (2008), a necessidade da crítica ao paradigma europeu 

de racionalidade, que conjuga o universal ao desenvolvimento unidirecional do saber (QUIJANO, 2005). Isso, 

todavia, não quer dizer que os universais não sejam possíveis, apenas, como nos alerta Butler (2016), indica que 

um universal quando abstraído de sua situação no poder torna-se falsificador e territorailizante. O que nos inte-

ressa, especialmente, para argumentação da importância do espaço no jogo estabelecido de poder que desenha 

Vivências outras no espaço escolar: Um convite à  

descolonização a partir das trajetórias travestis 
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a relação de dominação/ submissão e, simultaneamente, apresenta como estratégia primaz, a legitimação de um 

conjunto de saberes em detrimento de outros. 

 Portanto, dialogar com a proposta descolonial traz em seu bojo a possibilidade de pensar a partir das exterio-

ridades e de indicar a necessidade de dar luz a outras epistemes. Considerando o espaço escolar lócus de produção 

de conhecimento e importante elemento na reprodução dos padrões hegemônicos (e, simultaneamente, na patolo-

gização das identidades trans), justificamos nossa escolha e reafirmamos a preocupação de trabalhar espaços e 

aprendizagens a partir de leituras que rompam com as violências imbricadas a reprodução das normas de gênero. 

 Inspirados no diálogo com os autores citados recusamos a tolerância que tenta normatizar as vivências, mui-

tas vezes vista pela “sugestão” de mudança das alunas para o turno da noite ou mesmo na correção de qualquer 

gesto que remeta ao feminino. De forma oposta, as reinvenções das brincadeiras no momento/ espaço do recreio/ 

pátio são representativas das transgressões que possibilitaram as alunas fissuras em um cotidiano tão marcado pela 

violência. 

 E, a partir da provocação de Hooks (2013), que busca trazer os corpos (atravessados por racialidades, gênero 

e sexualidades) para sala de aula, indicamos a necessidade de partir do vivido para desconstruir os aparatos que dão 

significado ao sexo, como se o mesmo fosse pré-discursivo, desnaturalizando-o a partir da produção destes corpos.  

Metodologia 

 Para situar as relações entre a produção de verdades e as marginalizações e violências sofridas, especialmente 

no espaço escolar, por quem não se adéqua a heteronorma ratificamos a importância dos discursos enquanto obje-

tos de poder envolvidos nas normatizações, abstenções/silêncios e resistências. Assim, a base teórica composta fun-

damentalmente por autoras(es) feministas e descoloniais, possibilita leituras outras, onde as fissuras criadas pelas 

travestis ao longo de suas trajetórias neste espaço são vistas como possibilidades de desconstruir práticas binárias e 

transfóbicas. Os trabalhos de campo foram compostos de observações e diálogos realizados com seis travestis que 

participaram de um projeto que conjugava a complementação da formação de educação básica a um curso profissi-

onalizante, localizado na Rocinha, Rio de Janeiro. Destacamos ainda, que a necessidade de repensar hierarquias e 

práticas no espaço escolar vem sendo tecida desde a finalização da dissertação, tanto a partir das vozes das entrevis-

tadas quanto pelas possibilidades de imaginar uma descolonização que encontra expressão nas corporeidades não 

aceitas, na tentativa de silenciar vozes e nos espaços constantemente reapropriados pelas travestis.    

Resultados 

 A necessidade de discutir os efeitos da imposição/ vivência de uma lógica heteronormativa implica ir à raiz dos 

constrangimentos e das violências, de forma a desnaturalizá-los. Nesse sentido, buscamos provocar as estruturas de 

poder/saber para construir conhecimentos que valorizem quem vivencia as consequências da não adequação ao 

padrão, quem aprendeu a fazer do corpo lugar de resistência (e existência) e, infelizmente, tem as vozes silenciadas 

no espaço escolar, entendido ainda como principal local de aprendizagem no período da infância/ adolescência.  

Assim, o convite à descolonização é entendido como pilar para pensar a permanência das travestis neste espaço. O 

argumento composto a partir da lógica inversa à imposta sob as bases da colonialidade encontra nos discursos e fis-

suras produzidos pelas travestis possibilidades de novas trajetórias nos espaços escolares.  
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Eduardo Oliveira Miranda 

Introdução  

          “A experiência do lugar e do espaço se faz  

          através do corpo” (CLAVAL, 2002, p. 26). 

 Abrir os caminhos com as palavras do professor Paul Claval (2002) tem a intencionalidade, desde momen-

tos iniciais, convidar o leitor desta produção textual a se ater aos direcionamentos de corpo todo para as linhas 

que estão por vir. Ou seja, é te dizer que o seu olhar em relação ao nosso diálogo requer a compreensão de que 

este momento se configure como uma experiência “que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o 

que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, 

quase nada nos acontece” (BONDÍA LARROSA, 2002, p. 21). 

 Portanto, pretendemos destacar que ter a dimensão do nosso próprio corpo só se é possível pôr e a partir 

das experiências, as quais não devem ser confundidas com o acumulo de informações ou excesso de dados co-

dificáveis socialmente. Pelo contrário, é vislumbrar o corpo como o espaço de sentimentos, de afetividades, de 

exposição para se permitir ser tocado pelo o outro, pelas vivencias que articulam as territorialidades. Nesse bo-

jo, apresentamos a categoria corpo-território que “propicia ao indivíduo entender o que está ao seu redor a par-

tir do seu próprio corpo, assim como uma territorialidade em constante movimento que para onde se desloca 

carrega consigo toda a bagagem cultural construída ao longo das suas trajetórias” (MIRANDA, 2014, p. 69-70). 

 Na frutificação literária deste artigo recorremos em diversos momentos à categoria de análise Território, 

por visualizar às suas implicações instauradas na construção das resistências e continuidades das populações 

negras desde as diásporas até o Brasil contemporâneo. Abordar a categoria supracitada nos conduz instaurar a 

associação entre o Território e a categoria Corpo, posto que ao assumir a perspectiva do corpo-território quere-

mos destacar a flexibilidade das cartografias geográficas. Com isso, traçamos como problemática de pesquisa a 

seguinte interpelação: De que forma as experiências do corpo-território afro-brasileiro podem contribuir para 

intensificar as epistemologias potentes na Geografia Cultural?  

Corpo Afro-brasileiro: conflitos e resistências 

 O corpo negro auferiu durante a diáspora africana a imagem pejorativa projetada pelos colonizadores 

ocidentais, os quais impuseram as suas ideologias em detrimento dos saberes dos povos africanos. A partir des-

sa imagem tenta-se justificar “todos os males do negro por um caminho: a Ciência. O fato de ser branco foi as-

sumido como condição humana normativa e o de ser negro necessitava de uma explicação científi-

ca” (MUNANGA, 1988, p. 14).  

 Essa injunção negativa à imagem do corpo negro teve contribuições das ideias errôneas da Igreja Católica 

acerca da espiritualidade do outro, a qual afirmava que o corpo do africano e seus descendentes serviam de 

moradia para o Diabo e, portanto, todos os seus dispositivos culturais atrelavam-se as concepções diabólicas 

reproduzidas pela visão cristã. Soma-se a isso, o fato da cor preta, de acordo com os valores europeus, repre-

sentar o pecado, corrupção, morte, maldição, dentre tantos outros adjetivos desprestigiadores das etnias africa-

nas.  

 Realmente, o discurso eurocêntrico acarretou o extermínio de alguns traços culturais africanos, sendo um 

deles os idiomas. “No conflito linguístico em que ele se move, sua língua original é humilhada, esmaga-

da” (MUNANGA, 1988, p. 24). Com essa reposição cultural o homem e a mulher negra foram conduzidos a rene-

Corpo-território afro-brasileiro:  

diálogos com a Geografia Cultural 
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gar as suas tradições em favor das acepções ocidentais.  

 No processo de escravidão das etnias negras africanas verificam-se grupos que foram obrigados a assimilar 

técnicas corporais distintas das vivenciadas em seus grupos originários.  Sua identidade é desconstruída e o ideal do 

homem branco passa a compor a sua realidade, o seu cotidiano. As subjetividades são negligenciadas nesse proces-

so abrupto, bem como a substituição repentina por novos acordos culturais que não condizem com o seu padrão 

biológico, muito menos cultural. 

 Em termos gerais a colonização engendrou ao corpo negro normas e técnicas que obedeciam a um modo de 

pensar universalizante, pautado na homogeneização dos saberes. O corpo no pensamento africano assume papel 

totalmente distinto do pensamento ocidental. Enquanto no ocidente o corpo segue regras culturais limitadoras, o 

pensamento mítico admite a territorialidade do corpo e estabelece etapas para a sua concretização, para o qual o 

próprio corpo é concebido como território próprio da pessoa, como acusa Sodré (2003) 

 O corpo nas civilizações africanas era compreendido como lugar sagrado, local de moradia dos Orixás. Na filo-

sofia africana o corpo assegura a transmissão da cultura, do real do grupo étnico. “O corpo ancestral é a reunião 

desta filosofia, desta cultura bem como o resultado desse movimento de contatos e conflitos que se deram e se dá 

na esfera social, política, religiosa e corporal” (OLIVEIRA, 2007, p.101).  

 Assumir o corpo negro como transmissor do Legado Africano possibilita que comunidades afro-brasileiras 

marginalizadas tenham a sua autoestima reconstruída e com isso se tornem protagonistas das suas narrativas, dos 

seus fazeres, do seu próprio corpo. O corpo negro é um espaço de lutas das mais diversas categorias. Ele é alvo diá-

rio do desrespeito, dos termos depreciativos e de estereótipos que não casam com o seu biótipo e muito menos 

com as simbologias ancestrais que o concebe.   

Corpos (in)conclusos 

 Admitir que temos um corpo-território significa um autoconvite a tomar posse das nossas próprias direções, 

dos caminhos que pretendemos traçar, das decisões que não precisam ser conclusas sem direito a (re)pensar. Seria 

essa a posse de si uma ação com calmaria? Com toda certeza, não! Ainda mais por estarmos envoltos ao sistema 

capitalista, o qual procura desarticular as possiblidades de encararmos o nosso empoderamento.   

 Se perceber responsável pelas nossas corporeidades tem intenso rebatimento na forma como nos relaciona-

mos com a construção do espaço geográfico, visto que passamos a tensionar as relações de poder que legitimam as 

territorialidades hegemônicas e desprestigiam os territórios dos grupos oprimidos. É justamente na contra hegemo-

nia que se forjam os corpos-territórios das populações negras e se verifica as resistências que atravessam as lineari-

dades das Razão Indolente (BOAVENTURA, 2002). 

 Portanto, a presente produção textual não deve se findar nessas linhas, neste diálogo. É preciso que as trocas 

continuem a ser potencializadas para que muitos homens e mulheres negras e negros se sintam responsáveis pelo 

fazer geográfico das escalas que perfilam cotidianamente. 
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Introdução 

 Analisar a questão de gênero nas comunidades indígenas no Brasil é uma tarefa que exige cuidados para 

que não sejam cometidos erros comuns ao nos referirmos aos povos indígenas. Freire (2002) chama a atenção 

para esta questão ao apontar que o equívoco mais frequente de percepção da nossa cultura em relação aos 

povos indígenas é acreditar na existência do indígena genérico, já que existe grande diversidade de grupos que 

constituem os povos e cada povo pode possuir línguas e crenças distintas. As contribuições de Freire (2002) 

apontam para a dificuldade da discussão de gênero nas comunidades indígenas, pois apesar da existência de 

farto material acadêmico sobre a questão de gênero feminino e sobre a situação das mulheres brasileiras, há 

um vazio significativo sobre as mulheres indígenas. No que se refere as discussões sobre a relação das questões 

de gênero com a organização social e política das mulheres indígenas a referida escassez de estudos acadêmicos 

na área da Geografia se intensifica.  

 Os estudos de Gênero entre os povos indígenas devem ainda observar um cuidado especial: a cautela em 

não priorizar interpretações feministas por considerar que, para analisar o papel da mulher indígena é necessá-

rio incluir nos estudos outras tantas narrativas que compõem o horizonte de significado de um povo e sua cultu-

ra (MATOS, 2012, p. 145). Nas palavras de Bauman (2012, p. 156): “(...) em fenômenos socioculturais, os signos 

culturais e as relações sociais correspondentes são reciprocamente motivados e não arbitrários mutuamente”. 

Portanto, compreende-se que os signos e as relações sociais estabelecidas neste espaço se alimentam, atribu-

em-se significados mutuamente, o que nos permite compreender a existência de significados diferentes na ca-

deia para palavras que também são utilizadas fora deste espaço. Para Bakhtin (1999), todo sistema de represen-

tação só existe dentro de um contexto que lhe dá sentido. Logo, os fenômenos socioculturais (nos quais se en-

quadram as questões de gênero) devem ser estudados a partir dos signos culturais e de sua significância para o 

coletivo. 

 Pesquisas de campo realizadas na Terra Indígena Igarapé Lage possibilitaram a percepção das particulari-

dades deste lugar em relação às questões de gênero e a organização social e política das mulheres. A Terra Indí-

gena Lage localiza-se no município de Guajará Mirim e Nova Mamoré, Rondônia. É habitada por indígenas dos 

Povos: Oro Waram, Oro Nao, Oro Mon, Oro Eo e Oro Waram Xijein. Atualmente as mulheres que lá vivem inicia-

ram a busca por formas de se organizar e lutar por seus direitos, pois perceberam que as demandas das mulhe-
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res indígenas são muito específicas e este fenômeno exige a existência de lideranças femininas que lutem pela defe-

sa dos direitos das mulheres dentro e fora da Terra Indígena e pelo reconhecimento e atendimento de suas deman-

das.  

Metodologia 

 Empregou-se como método a abordagem fenomenológica, com pesquisa exploratória e análise qualitativa. Os 

instrumentos utilizados para a coleta de dados foram os registros fotográficos e a observação participante. Traba-

lhou-se com um universo de 37 mulheres indígenas moradoras da Terra Indígena Lage, aldeia Lage Velho, participan-

tes da primeira reunião da Associação de Guerreiras Indígenas – AGIR realizada na localidade.  

Resultados  

 Ainda são poucos os estudos que abordam o feminismo indígena e o papel da mulher na manutenção da cul-

tura de seus povos. Segundo Grubits, et al (2005), o papel das mulheres dentro das comunidades indígenas tem cer-

to grau de influência, apesar de existir semelhanças com as comunidades rurais não-indígenas, ondem em geral as 

mulheres são invisibilizadas, existem diferenças significativas entre os não-indígenas e mesmo entre os diversos po-

vos existentes no Brasil no que diz respeito às questões de gênero, no trabalho e na política (Grubits, et al 2005). 

 Por muito tempo as mulheres indígenas se conformaram em exercer a agência sobre seus companheiros, po-

rém, aos poucos buscam o espaço de visibilidade no cenário político. Sobre a situação de agência Rocha (2012, p. 

116) afirma: 

    Este debate está diretamente vinculado a questões da relação hierárquica entre socieda 
    de/indivíduo, natureza/cultura, privado/público e a oposição entre feminino/masculino,  
    sendo referida necessariamente como o controle de homens e mulheres uns/umas sobres  
    os/as outros/as. 

 Logo, o caráter organizacional das mulheres indígenas é relativamente recente, sendo que grande parte as 

instituições unicamente femininas iniciaram suas atividades ao final da década de 1980, início da década de 1990. 

Em Rondônia as organizações e associações de mulheres indígenas são ainda mais recentes, destacando-se a AGIR 

(Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia), fundada em 2015 com o objetivo principal de promover o empo-

deramento das mulheres indígenas que atuam no campo de Rondônia na busca por seus direitos. Como pontuado 

por NASCIMENTO SILVA & ALVES (2017), desde sua fundação a AGIR vem participando de diversos encontros para 

discutir os direitos das mulheres indígenas do estado. Segundo De Paula (2008), as resistências encontradas dentro 

dos movimentos indígenas que em geral masculino, bem como as limitações ao que diz respeito ao diálogo e ao re-

conhecimento da autonomia das organizações dos povos indígenas pelo estado brasileiro configuram um fator limi-

tante para o surgimento tardio destas associações de mulheres.  

 O desejo das mulheres indígenas   por espaço e visibilidade do cenário político é antigo, mas começou a tomar 

forma recentemente a partir da realização da primeira reunião da Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia 

– AGIR ocorrida com as mulheres   da aldeia Lage Velho que participaram pela primeira vez de uma reunião destina-

da exclusivamente às mulheres. O evento foi coordenado pela equipe de pesquisadoras do Grupo de Estudos e Pes-

quisas em Geografia, Mulher e Relações Sociais de Gênero-GEPGENERO, onde a presidente da AGIR,   Maria Leonice 

Tupari, foi AGIR, apresentou toda a pauta de reinvindicação da AGIR, e onde foi também contemplada a pauta das 

mulheres. O evento aconteceu em dezenove de agosto de 2017 na aldeia Lage Velho. 

 A luta por espaço para a atuação política dentro e fora da terra indígena, por enquanto, ainda não possui a 

mesma proporção que o desejo em contribuir com a melhoria da qualidade de vida da comunidade, pois essas mu-

lheres ainda demonstram timidez ao falar sobre o seu cotidiano e as suas demandas. Porém, apesar da timidez, du-

rante a primeira assembleia feminina realizada na aldeia Lage Velho foram escolhidas as representantes da localida-

de que irão atuar em contato direto com a AGIR, agendando encontros, participando de capacitações dentre e fora 

da terra indígena, compartilhando com as demais mulheres as informações encaminhadas pela AGIR e apresentando 

a pauta de reivindicações femininas no cenário político. Acredita-se que o contato direto com a AGIR estimulará es-



 

 

tas mulheres a uma luta contínua por representação no espaço político, e esta representação por sua vez pode con-

tribuir significativamente para a melhoria da qualidade de vida de toda a comunidade já que as mulheres indígenas 

costumam incluir na sua pauta de reinvindicações demandas próprias, dos filhos e dos idosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mulheres indígenas da aldeia Lage Velho participando de uma assembleia feminina pela primeira vez. GEPGÊNERO, 

2017  

Referencias 

DE PAULA, Luís Roberto. A organização institucional do Movimento das Mulheres Indígenas no Brasil atual: notas 

para começar a pensar. Disponível em: Verdum, Ricardo (organizador). Mulheres Indígenas, Direitos e Políticas Públi-

cas/Ela Wiecko V. de Castilho, et al. - Brasília: Inesc, 2008. 

GRUBITS, Sonia; DARRAULT-HARRIS, Ivan; PEDROSO, Maíra. Mulheres indígenas: poder e tradição. Psicologia em Es-

tudo, v. 10, n. 3, 2005. 

NASCIMENTO SILVA, Maria das Graças Silva; ALVES, Hellen Virgínia da Silva. Relatório análise de gênero na Terra In-

dígena Rio Guaporé. Porto Velho: KANINDÉ, 2017. 158 p. 

NASCIMENTO SILVA, Maria das Graças Silva. SILVA, Joseli Maria. Interseccionalidades, gênero e sexualidades na aná-

lise espacial. Ponta Grossa, Todapalavra, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ivan Ignácio Pimentel 

 

Sem margem de dúvidas  
Se você ainda mantém  

A intenção moral-visual  
De só encarar homens de bem  

Segue este meu conselho:  
Sai da rua,  

Vai pra casa,  
Tranca a porta  

E quebra o espelho.  
Millôr Fernandes  

 

Introdução  

 A partir das construções espaciais, inúmeras normas passam a direcionar comportamentos, corpos e di-

nâmicas sociais, por isso, nessa breve introdução destacamos um poema de Millôr Fernandes, que trata de um 

homem que possui a intenção de encarar apenas pessoas aceitas moralmente; para o poeta esse homem deve-

ria sair da rua, ir para casa e quebrar o espelho. Consideramos essa análise fantástica, mas qual o sentido real 

dela para o nosso trabalho? Alguns ainda indagariam: Qual a relação entre o poema que citamos no início e a 

proposta do artigo?  

 Bem, inicialmente nos inspiramos em daMatta para tensionar o padrão hegemônico de masculinidade e 

relacionar os dois espaços contraditórios e interligados tratados no poema: a casa e a rua. Por isso, para aten-

dermos aos objetivos propostos, estruturamos o trabalho em três partes. No primeiro momento abordaremos o 

espaço da casa e a preocupação da família (principalmente do pai) em relação à sexualidade dos filhos, tendo 

em vista que a sociedade brasileira, que ainda hoje reproduz um padrão heteronormativo e enxerga a 

“masculinidade homossexual” como um “desvio” ou “anormalidade”. Assim, o papel de “formação do homem” 

que reproduza o padrão dominante é constituído tanto pela condenação da homossexualidade dentro do lar, 

quanto pela afirmação de outras performances que reforcem a virilidade e a dominação masculina, reproduzin-

do ainda hoje relações que caracterizam a proximidade sexual entre a casa grande e a senzala.  

 No segundo momento, abordaremos inicialmente o espaço da rua, que, de forma oposta ao espaço da 

casa, sempre fora visto como um espaço com outras regras tácitas destinado ao que não poderíamos fazer den-

tro de casa. Isso pode ser observado através da seguinte frase proferida ainda hoje por muitos pais: “você não 

está na rua, tenha modos dentro de casa”. Como se no espaço da rua tudo fosse permitido. Porém, ainda nessa 

parte do trabalho tentaremos desconstruir essa visão sobre a rua, pois no que diz respeito à construção da mas-

culinidade, acreditamos que a rua funcione como uma porção do espaço complementar ao espaço da casa, com 

regras e interdições morais.  

 Por último, teremos a oportunidade de reelaborar uma hipótese inicial defendida em 2011, de que a casa 

e a rua eram espacialidades antagônicas. Ao longo da pesquisa rompemos com as dicotomias e passamos a ob-

servar a rua como espaço, que juntamente com a casa estão imbricados a construção de um processo identitá-

rio. Dessa forma, buscaremos compreender que ambos os espaços se correlacionam de forma contínua e per-

manente, pois embora cada um possua suas especificidades e singularidades, são constitutivos do que foi cons-

Espaços Contraditórios ou Complementares?  

A Construção da Masculinidade Além da Casa e da Rua 
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truído como padrão de masculinidade.  

Problematização  

 No artigo em tela buscaremos analisar de que forma os espaços da casa e da rua imbricam-se ao processo de 

construção do padrão hegemônico de masculinidade. Dessa forma, o espaço da casa e o espaço da rua, considera-

dos dimensões vinculadas ao cotidiano e ao imaginário social, serão correlacionados à “formação do homem”, atra-

vés da capacidade que esses espaços possuem de tornar inteligível o significado das coisas, dos comportamentos e, 

consequentemente, dos corpos considerados neutros ou dos “anormais”, tendo por base o padrão imposto através 

da leitura dos marcadores sociais de gênero e sexualidade.  

Metodologia  

 No presente trabalho, propomos a desconstrução do antagonismo existente entre as dimensões espaciais da 

casa e da rua, tendo em vista que ambas se complementam no processo de construção das múltiplas masculinida-

des. Para isso, realizamos uma revisão bibliográfica centrada no campo das geografias feministas, notadamente no 

que tange a constituição das múltiplas masculinidades. Ademais, a fim de responder aos questionamentos propostos 

elencamos como fonte o diálogo com 12 interlocutores Tlovers e homossexuais, que através de questionários semi-

estruturados relataram suas múltiplas vivências identitárias nos espaços supracitados.  

Resultados  

 A construção desse artigo, além de trazer uma nova leitura sobre a hipótese, anteriormente defendida, de 

que a casa e rua são espacialidades dicotômicas, nos possibilita trazer a luz que a construção da masculinidade brasi-

leira, diferentemente do que foi construído pelo senso comum e por diversos intelectuais, foi ao longo do tempo 

construída de forma relacional, envolvendo os espaços da casa e da rua. Cada um com suas singularidades, porém 

sempre funcionando de forma complementar e complexa, tratá-las como antagônicas representam, para nós, um 

reducionismo.  

 Assim, a construção da masculinidade sempre foi uma das regras e imposições que envolvem famílias de di-

versas classes sociais, conforme foi observado em Freyre (1936) e Trevisan (2002). Sendo tolerado e permitido com-

portamentos que feriram os bons costumes, pois estes serviram para tornar o menino um homem, fato que vem 

ocorrendo desde o Brasil Colônia até os dias atuais através de “ritos de passagem”, pois ninguém nasce homem, mas 

torna-se homem ao longo do tempo.  

 A rua, que durante muito tempo foi vista como um espaço antagônico em relação ao espaço da casa, passa 

por mudanças, pois o ritual do “fazer um homem” começa, muitas vezes, em casa e tem continuidade fora da mes-

ma, ou seja, na rua. Assim, a rua caracteriza-se por ser um espaço múltiplo, marcado por territorialidades e contradi-

ções, que em diversos momentos contribui para a construção do padrão de masculinidade. A construção de uma 

masculinidade hegemônica, marcada por um padrão, que determina atos e gestos aceitos ou negados pela socieda-

de. A partir dessa construção, qualquer traço que remeta a feminilidade nas vivências espaciais masculinas contribu-

iu, sobremaneira, para estigmatizações e violências, como as denominações “anormais”, “invertidos” ou 

“pervertidos”, que marginalizaram múltiplas formas de masculinidades.  
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Introdução 

 O presente estudo fomenta a questão do corpo como representação a partir da prática artística e cultural 

da Capoeira Angola. Essa prática, que é única, e também diversa, por meio da condução e movimentação de 

cada mestre, guardiões da cultura afro-brasileira, que carregam existências, trajetórias, individualidades, coleti-

vidades e originalidades. É tradição e também criação, a partir do ser de cada um desses mestres, que se reme-

te sempre a uma espacialidade e experiências vividas. “Experiência e existência são indissociáveis. E, assim co-

mo não se separam, não se podem furtar a uma referência espacial” (MARANDOLA, 2005, p.49). Suscita dessa 

forma, a categoria de lugar, a relação entre lugar e experiência, que Tuan (2013) nos apresenta, a partir do con-

ceito de topofilia.  

 Nas diversas culturas, o gestual e a forma como os corpos se expressam, não estão desconectados do 

lugar, do território, no qual estamos inseridos. Ao contrário, faz parte da cultura, de um modo de ser, pensar e 

existir, que tem como referência tanto a coletividade, como a individualidade. “A cultura é herança transmitida 

de uma geração a outra. Ela tem suas raízes num passado longínquo, que mergulha no território onde seus mor-

tos são enterrados e onde seus deuses se manifestaram.” (CLAVAL, 1999, p.630). Neste sentido, é pertinente 

buscar entender quais as dimensões possíveis de serem analisadas quando pensamos sobre o corpo e suas for-

mas de expressão, que se mostram como texto ou como diálogos corporais dentro de uma cultura. Para tanto, 

iremos tentar compreender o corpo como a “morada da alma”, como a expressão do sentido e vivido, que con-

sequentemente nos remete a uma espacialidade.  

 Nesta perspectiva, trago para promover a discussão sobre o assunto “corpo-alma”, autores como, Merle-

au-Ponty (1999), Wacquant (2002), Lepecki (2012) e Bakthin (1992), que abordam as dimensões dos sentidos, 

do político e do poético, que envolvem a questão do corpo como representação cultural.  

Problematização 

 Nesse estudo, a intenção é investigar a prática da Capoeira Angola desenvolvida pelo Mestre João Gran-

de, um dos mais antigos Mestres de Capoeira Angola da Bahia, ainda na ativa, o qual reside há quase trinta anos 

em Nova Iorque. Estabelecer uma relação da sua trajetória, que inclui seus deslocamentos e processo de cria-

ção, com uma “cartografia” que conecta Brasil e Estados Unidos, e a partir dessa conexão, se irradia para diver-

sos locais do mundo.   

 Pensar o deslocamento desse Mestre, da Bahia para Nova Iorque, o qual levou consigo seus saberes, hoje 

considerado patrimônio cultural imaterial brasileiro, e nessa trajetória, refletir sobre seu processo de criação em 

território estrangeiro. Qual a relação com esse novo lugar no processo criativo do Mestre João Grande com a 

Capoeira Angola? Qual o elo para manter essa prática de forma tão “viva” em território estrangeiro? Que lugar 

é esse, “construído” em Nova Iorque, que lhe permitiu criar de forma tão intensa uma “capoeira particular” que 

hoje se difundi por diversos países? Será o próprio corpo uma forma de memória? Um corpo-lugar? 

 Questões que se apresentam, e que me provocam a pensar, a partir de Haesbaert (2004), sobre a dester-

ritorialização desse patrimônio cultural, que consequentemente implica em uma reterritorialização. Segundo o 

autor, “A vida é um constante movimento de desterritorialização e reterritorialização, ou seja, estamos sempre 

O Corpo-Lugar da(na) Capoeira Angola  
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passando de um território para outro, abandonando territórios, fundando outros” (HAESBAERT, 2004). Como diz a 

música da Capoeira Angola, “Na volta que o mundo deu e na volta que o mundo da, Capoeira de Angola eu vim aqui 

para vadiar.....”, o Mestre João Grande tem “vadiado” a capoeira em Nova Iorque e em diversos lugares do mundo, a 

partir de uma trajetória existencial que contextualiza as espacialidades que os saberes desse Mestre ocupa hoje no 

mundo. Refletir sobre esse processo é parte da pesquisa de doutorado que desenvolvo sobre a temática da Capoeira 

Angola.  

Metodologia 

 Para investigar a questão posta, sobre os saberes e processos de deslocamento e criação do Mestre João 

Grande, tenho como procedimento metodológico buscar pesquisas já realizadas que nos permitam refletir sobre, 

como por exemplo, a tese de doutorado do historiador Mauricio Barros de Castro (2007), intitulada “Na Roda do 

Mundo: Mestre João Grande entre a Bahia e Nova York”, onde o autor aborda a questão da memória do corpo.  

 Outra forma metodológica de investigar a questão é através de entrevistas realizadas nesse processo de pes-

quisa, com o Mestre João Grande e o Mestre Jogo de Dentro, onde, a partir dos relatos, podemos suscitar reflexões 

sobre o corpo e a categoria de lugar. “É por meu corpo que compreendo o outro, assim como é por meu corpo que 

percebo coisas” (MERLEAU-PONTY, 1999, p.250). Nesse sentido, relacionar o corpo com uma espacialidade que o 

impregna, e nessa relação, o indivíduo se constitui, o corpo que se manifesta como expressão do vivido, da cultura, 

de um lugar.   

Resultados 

 As entrevistas realizadas com os Mestres de Capoeira Angola, citados anteriormente, são resultados da pes-

quisa em processo, que irão possibilitar reflexões sobre o tema, “corpo-lugar na Capoeira Angola”, a partir dos sabe-

res do Mestre João Grande. Por meio do entrelaçamento das entrevistas realizadas, com a categoria de lugar, é pos-

sível produzir uma reflexão sobre o corpo e suas formas de representação, a partir manifestação cultural da Capoei-

ra Angola. Essa tessitura reflexiva constitui corpo teórico para a investigação em questão. 
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Introdução  

 A realização de uma expedição científica nos coloca frente a frente com novos mundos e diferentes for-

mas de pensar a realidade. No mês de setembro de 2015, realizamos a II Expedição Amazônica, saindo de Porto 

Velho, Rondônia com destino a Santarém, Pará em um caminho terrestre através da transamazônica que durou 

cerca de vinte dias. Durante a expedição nós mulheres pesquisadoras estávamos interessadas em compreender 

a condição feminina na região, tomando cuidado ao refletir sobre nossa posicionalidade em relação às mulheres 

com as quais nos relacionávamos, conforme argumenta Silva (2009a). Nos deparamos com mulheres marcadas 

pela cor da pele não branca, pelo trabalho infantil, casamentos precoces, maternidades não planejadas, horas 

de trabalho não remunerado, falta de documentação civil e pequena escolaridade. A dura realidade das mulhe-

res do interior da Amazônia, retratada por Nascimento Silva (2011), está estruturada pelo poder patriarcal, a 

pobreza e o isolamento espacial, o que dificulta o seu acesso às instituições públicas de direitos cidadãos. 

 Apesar de tantos limites, ainda há resistências femininas a serem exaltadas. Durante a expedição conhe-

cemos quatro mulheres que conquistaram lideranças em suas áreas de moradia e seu poder tem sido cada vez 

mais legitimado pela comunidade. Essas mulheres são apresentadas neste capítulo utilizando a metodologia da 

história oral. O fio condutor do texto é a exploração de trajetórias de empoderamento de Francisca Sales da 

Conceição, uma quebradeira de coco, Lélia de Almeida Maduro, uma artesã, Maria da Conceição Pena de Assun-

ção, uma mãe de santo, e Luana da Silva Cardoso, uma indígena do Povo Kumaruara. O ponto comum entre es-

sas mulheres tão diferentes está na fundamentação de seu saber pela ancestralidade feminina. Elas aprenderam 

com outras mulheres por meio das práticas e oralidade. O saber de seus antepassados vive em suas ações atuais 

que se tornam elementos de seu poder junto à sua comunidade. 

 A ideia de ancestralidade adotada para esse trabalho é a de que as mulheres de diferentes comunidades 

estabelecem estratégias discursivas organizadas por seus grupos sociais étnicos de acordo com padrões que são 

valorados na constituição da história de sua comunidade, a partir de gerações de mulheres. Assim, tal como 

Bonfim (2013) argumenta, essas mulheres reconhecem o pertencimento a uma determinada ancestralidade de 

acordo com o estatuto da comunidade em um dado momento histórico e espacial.  

Metodologia 

 Essas mulheres são apresentadas neste artigo utilizando a metodologia da história oral. O fio condutor do 

texto é a exploração de trajetórias de empoderamento de Francisca Sales da Conceição, uma quebradeira de 

coco, Lélia de Almeida Maduro, uma artesã, Maria da Conceição Pena de Assunção, uma mãe de santo, e Luana 

da Silva Cardoso, uma indígena do Povo Kumaruara. O ponto comum entre essas mulheres tão diferentes está 

na fundamentação de seu saber pela ancestralidade feminina. Elas aprenderam com outras mulheres por meio 

das práticas e oralidade. O saber de seus antepassados vive em suas ações atuais que se tornam elementos de 

seu poder junto à sua comunidade.  
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 A transmissão de saberes em comunidades amazônicas por meio da oralidade é um importante aspecto a ser 

considerado no empoderamento feminino e na forma como elas conseguem manter suas tradições religiosas, de 

saberes de fabricação artesanal, de plantio e do funcionamento da natureza. Assim os saberes e poderes dessas mu-

lheres necessitam ser registrados, pois, como argumenta Silva (2009b), o discurso científico se estrutura de forma a 

criar determinadas ausências e silêncios que precisam ser superados. 

Resultados  

 Francisca Sales da Conceição, 57 anos, trabalhadora rural, moradora da BR 163, município de Belterra-PAnos 

compartilhou um pouco de sua trajetória. Ainda criança, iniciou suas atividades como quebradeira de coco babaçu, 

realidade muito comum na zona rural no Norte e Nordeste do Brasil. Como uma das poucas alternativas de mudança 

de vida para as jovens mulheres do campo, Francisca casou-se muito cedo, sendo posteriormente abandonada pelo 

marido com um filho no ventre. Dessa forma, não teve alternativa, senão voltar a morar com sua mãe que lhe aju-

dou a sustentar a criança. O casamento na zona rural é relatado como uma possibilidade de mudança de vida, em-

bora sempre favorável, mas visto como uma das poucas alternativas.  Francisca alimenta recordações da organiza-

ção do trabalho no campo e nas relações de solidariedade. 

 O sobre trabalho em torno dos afazeres e cuidados da família como cozinhar, limpar, lavar são naturalizados 

no cotidiano relatado por Francisca e contados com orgulho de ter cumprido seu papel como mãe e esposa. Apesar 

disso ela incentiva e deseja uma vida diferente da sua para seus filhos, insistindo para que valorizem o estudo e que 

possam ter melhor qualidade de vida. Entretanto, a marca do trabalho na terra e o domínio da natureza da região 

que fazem parte de sua experiência de vida é o legado que se incorpora na geração de seus filhos. 

 Lélia de Almeida Maduro, 66 anos e moradora de Aritapera, região de várzea de Santarém-PA onde vive a co-

munidade de artesãs de cuias. O trabalho infantil e o casamento precoce também marcaram sua vida. Lélia conta 

com tristeza seus planos de menina e a negativa que recebeu de seus pais. Segundo ela, estudar era uma das coisas 

mais importantes de sua vida. Contudo, seus pais julgavam que uma menina não precisava estudar para constituir 

uma família e cuidar dela.  

 Atualmente ela é uma das líderes da Associação de Artesãs Ribeirinhas de Santarém (ASARISAN) que desen-

volve o saber do fazer as famosas cuias pretas bordadas. O trabalho destas é tão marcante para a região, que foi re-

conhecido como patrimônio cultural imaterial pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

 O saber que Lélia e suas companheiras desenvolvem na associação foi adquirido por meio da prática de um 

hobby desenvolvido pelas mulheres de antigas gerações. Conta que desenvolve a arte desde sempre, mas só agora 

consegue ver neste produto alguma possibilidade de torná-lo uma fonte de rendimentos. Seu discurso em associar o 

conhecimento tradicional das mulheres da região ao trabalho de tornar a prática uma atividade rentável evidencia 

os limites de vencer a burocracia e todas as formalidades que envolvem o trabalho da associação.  

 A mãe de Santo Maria da Conceição Pena de Assunção, de 64 anos é conhecida como Mariazinha, e na reli-

gião de matriz afro ou religião afro-brasileira, como Mariazinha da Oxum. E é no Tambor de Mina, na casa Ylè Asè 

Oyá Dinan (Casa de força da senhora dos destinos), na cidade de Monte Alegre-PA, que Mãe Mariazinha da Oxum 

desenvolve suas atividades espirituais e rituais. 

 A ancestralidade de Mariazinha é resgatada pelas histórias das mulheres de sua família. Segundo ela, sua avó 

Benedita já tinha o ‘dom’ da espiritualidade e costumava realizar os benzimentos para cura de doenças e aflições, 

bem como realizava os partos da comunidade. Contudo, segundo relata Mariazinha, seu avô, marido de Benedita a 

proibiu de continuar com a atividade. Sua mãe, Dona Iracema Pena de Assunção, exerceu suas atividades espirituais. 

Mariazinha conta que sua mãe chegou a ser ‘cambona’ (termo utilizado na Umbanda, o qual se assemelha à função 

da Mãe Ekedji, termo mais utilizado no Candomblé. A diferença é que a Cambona auxilia as entidades no culto, a 

Mãe Ekedji além de auxiliar as entidades, é uma mensageira dos Orixás). De alguma forma, conta Mariazinha, que 

sua mãe teve maior inserção nas atividades espirituais do que sua avó e isso foi fundamental para que ela acabasse 



 

 

passando para Mariazinha suas tradições religiosas. 

 Luana da Silva Cardoso, 31 anos é indígena do Povo Kumaruara. Sua principal referência é sua mãe, que foi 

professora e atuante do movimento indígena. Seu discurso resgata a força feminina e as tradições de seu povo. Ela 

traz elementos de sua trajetória que destoam da maioria das mulheres indígenas. Escolheu o momento de sua vida 

para constituir família, está cursando o ensino superior e faz parte das lideranças jovens indígenas. Ela foi eleita co-

mo secretária no Conselho Indígena Tapajós Arapiuns (CITA) e faz graduação em Antropologia na Universidade Fede-

ral do Oeste Pará (UFOPA), na cidade de Santarém-PA. 

 O discurso de Luana é marcado pela luta feminina, pela ancestralidade e pelo reconhecimento da estrutura 

machista das organizações indígenas. Segundo ela, cursar a universidade lhe trouxe outras percepções de seu povo. 

Primeiro de valorizar sua cultura, mas também de lutar por igualdade de gênero. Relata com orgulho sua atuação 

política, lembrando sempre de sua mãe.  

 Os saberes que essas mulheres acumulam nos ensinou muito mais do que muitas horas de leituras acadêmi-

cas. O saber erudito teima em desprezar a oralidade e os saberes que são passados de geração em geração. A ances-

tralidade feminina resgatada nas formas de fazer, nos gestos, na corporalidade, na espiritualidade é reconhecida por 

essas mulheres como sendo fonte de sua força e poder. Um olhar externo talvez classificasse essas mulheres como 

sendo passivas e vítimas de sua condição de exploração e pobreza. Mas suas falas mostraram que é por meio do le-

gado de outras gerações de mulheres que elas conseguem subverter sua condição marginal e constituir espaços de 

empoderamento. Essa é a afirmação que estão relatadas nas trajetórias de empoderamento contadas por Francisca 

Sales da Conceição, Lélia de Almeida Maduro, Maria da Conceição Pena de Assunção e Luana da Silva Cardoso Kuma-

ruara. Enfim, a expedição que permitiu tão importante encontro serviu para reforçar a ideia de que o saber não é 

privilégio absoluto do campo científico, mas é a ciência que pode ser mais humilde e humana para criar as alianças 

de luta para construir realidades mais equânimes. 
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Introdução  

 Os espaços escolares, tanto das sociedades urbanas, quanto das sociedades rurais, encontram-se em 

constante processo de construção e reconstrução. Nessa perspectiva, reconhecer que tais universos são plurais 

é um exercício necessário que requer muita cautela, para que nenhum agente social compositor desse espaço 

seja desconsiderado.  

 Nessa perspectiva, através da técnica de pesquisa bibliográfica e relatos de experiência, o presente estu-

do tem como objetivo tecer reflexões no que se refere aos estudos de gênero no espaço escolar, com acento 

especial para as questões no campo da sexualidade homoerótica. Para tanto, o termo homoerotismo será em-

pregado para designar a variabilidade de desejos e ações sexuais dos sujeitos orientados sexualmente para o 

mesmo sexo (COSTA, 2011. p. 329).  

 No decorrer desse estudo, também se tem como propósito, evidenciar que ser homossexual em sua es-

sência se constitui um desafio frente a uma sociedade patriarcal e homofóbica. Nesse contexto, ser homossexu-

al e pobre, constitui uma barreira bem maior a ser escalada quando se tem dificuldade em reconhecer que: “o 

outro é outro gênero, o outro é a cor diferente, o outro é a outra sexualidade, o outro é a outra raça, o outro é a 

outra nacionalidade, o outro é o corpo diferente” (SILVA, 2008, p. 97). 

 Desse modo, a aceitação do outro e das possibilidades que este nos oferta, pode ser complicada, pois 

aceitar que o outro também é conhecimento, e admitir que, o caminho por nós escolhido, nem sempre possibili-

ta a chegada ao conhecimento, não é deveras, uma tarefa fácil. Mas é preciso caminhar, ainda que não se co-

nheça totalmente o caminho. 

 A escolha da presente temática se justifica por sua ausência no palco das discussões frente ao ensino nos 

espaços escolares. Se o intuito é progredir enquanto sociedade, para podermos viver em harmonia, temos por 

obrigação, reverter toda uma lógica individual e hierárquica que tem predominado até o presente. Ainda é mui-

to comum segmentos sociais serem obrigados a partilhar de condutas que não lhe dizem respeito, mas parti-

lham porque um determinado grupo que detém o poder de voz decidiu que tem que ser daquela forma.  

 Para darmos sequência a esse estudo com abordagem de gênero, faz-se necessário primeiramente escla-

recermos o que se compreende por gênero e a razão de tal temática ter demorado tanto para ser inserida no 

universo escolar. 

 Branco (1996, p. 105) diz que é preciso:  

    Tentar esmiuçar o que é entendido como género. Quando nascemos, a primeira diferença to-
    mada em consideração é o nosso sexo (feminino ou masculino), que serve, assim, de primeiro 
    elemento de identificação externa. Em seguida, faz-se a distinção (clássica) entre sexo e gene-
    ro: enquanto o sexo se refere às diferenças biológicas entre homens e mulheres, o conceito de 
    gênero está associado à construção social da identidade sexual, construção que atribui aos dois 
    sexos diferentes papéis, direitos e oportunidades. 

 Tratar de relações de gênero no espaço escolar, é tratar de uma diversidade em construção, em movimento, que 
rompe com papéis preestabelecidos. No espaço escolar é onde estas relações reproduzem-se, onde a diversidade é latente, 
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colocando em cheque na maior parte do tempo, os papeis preestabelecidos pela sociedade heteronormativa. 

 Nesse contexto, é primordial que a equipe escolar (gestores/as, coordenadores/as e professores/as) estejam 

dispostos a pesquisar, implementar e redefinir seus itinerários pedagógicos e culturais, sobre a temática, buscando 

as melhores estratégias para lidar com a pluralidade. É indispensável que se tenha a percepção de que esta constru-

ção, não foi neutra, e sim seletiva, já que foi com base nas relações de poder que as questões de gênero pautadas 

somente no masculino e feminino foi sendo construída, ao longo dos tempos, como algo absoluto e, portanto, como 

objeto de marginalização e de exclusão social. Assim, é urgente que os membros que compõem a escola olhem-se 

como espaços de problematização do gênero em escala múltipla, aberta às infinitas redes de identificação.  

Cartografando O Cotidiano Do “Diferente” No Espaço Escolar 

 A escola é o espaço da edificação, fortalecimento, disseminação e problematização da heterogeneidade do 

termo gênero, substantivo cuja latência semântica convida ao contínuo movimento paradoxal axiomático e prospec-

tivo que embala o percurso da humanidade na construção de cidadanias móveis da escola brasileira.  

 Em pleno século vinte e um a escola ainda é um espaço de violência física e simbólica, pois ainda não apren-

deu a ser espaço de convivência plural. Seus aparatos administrativos e pedagógicos infelizmente castram, traumati-

zam e desorientam o corpo, a mente e a alteridade de alunos, cuja dor, vontade e sentido de vida são enclausurados 

dentro da paisagem do medo de ser o que são em seus quartos, banheiros e livros onde encontram esconderijos 

para viver a aventura de ser, estar sem necessitar explicar, esconder e conjugar a beleza do deslize das mãos, pés e 

projeção de vozes frente ao outro que o avalia, julga e o empurra para dentro do abismo da intolerância radical. A 

escola vigia e pune o diferente, permitindo que os iguais continuem molestando discursiva e praticamente o corpo 

alheio a partir da lógica patriarcal e homofóbica.  

 Através das lentes da objetividade o ensino tem obscurecido a subjetividade do diferente, inscrevendo-o nos 

porões da pesquisa exótica cujo o teor político muitas vezes tem sido maculado para celebrar a racionalidade cientí-

fica e perdido o eixo da oportunidade de fazer vir à baila o diferente como marca indelével da despressurização do 

ar de cientificidade para a ampliação do valor e importância do estranho e do diferente na construção teórica e me-

todológica da escola como espaço de convivência entre os gêneros. 

 Gênero, escola e ensino são, por conseguinte, espaços de lutas e reconversões para que possam ser vislum-

brados meios de diálogo e resolução entre contextos das identidades plurais. As subjetividades estão em processo 

constante de transformações, trazendo em si o aspecto da mutabilidade e imprevisibilidade dos atores sociais. Esses 

também precisam ser vistos em sua feição móvel, pois guardam alternativas performáticas acessadas para além do 

reconhecimento da diferença. No espaço da diferença, a escola pode agir criticamente através de um ensino pauta-

do na solidariedade e cooperação das trocas de intersubjetividades, como estratégia para salvaguardar o princípio 

da indissociabilidade do eu múltiplo de si.  

 Uma pedagogia da ética educacional esboça-se de dentro das teias da subjetividade do alunado, gritando para 

ser ouvida, sentida e multiplicada no fazer pedagógico do professor atento aos balbucios e atos performáticos da 

fala, escrita e leitura do diferente.  De escala em escala do saber, os vestígios da diferença tornam-se zonas de trân-

sito educacional onde o sinal amarelo da experiência docente cede espaço para o sinal verde da passagem para o 

espaço das diferenças sexuais, identitárias e culturais desviando-se do sinal vermelho que interdita, rechaça e silen-

cia o corpo, a linguagem e a memória do diferente na bancada, lousa e tela do conhecimento escolar, desterritoriali-

zado do medo de viver, e sentir a estrangeiridade que comunga com várias práticas de subjetividade em extensão 

multifocal de Bujari.  

Considerações Finais 

Imaginar a possível relação entre os direitos humanos e o espaço escolar, nem sempre é tarefa fácil, ainda mais para 

aqueles que não possuem proximidade com tais discussões e nem estão dispostos a mergulhar em temáticas que se 

constituem desafiadoras. Ao pensarmos na escola e sua diversidade, não podemos esquecer que em meio a tanta 



 

 

pluralidade existem aqueles que não se encaixam nos ditos padrões normativos preestabelecido pela maior parte da 

sociedade, seja ela patriarcal ou econômica. Desse modo, ainda se constitui grande desafio possuirmos um espaço 

do qual os sujeitos envolvidos no processo educativo possam usufruir igual e integralmente.  

 Nesse contexto, acreditamos que o caminho para que possamos sair do sinal amarelo rumo ao sinal verde, 

seja adoção de medidas interventivas, frente ao cenário vivenciado pelos educandos da atualidade. Educandos es-

ses, que fogem de todos os padrões que comandam a ordem hegemônica de poder. Seja por possuir uma cor dife-

renciada daquela exigida pela sociedade eurocêntrica, seja por possuir uma condição sexual que também foge a tais 

normas, ou mesmo, possua poder aquisitivo menos abastado, como por exemplo, que seja usuário do Programa Bol-

sa Família. Assim, podemos observar que a exclusão social encontra-se espraiada em todas as esferas, seja ela públi-

ca ou privada. Desse modo, consegue-se visualizar a emergência de tais temáticas para serem trazidas ao palco das 

discussões. 
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Introdução 

 Este trabalho é sobre mulheres e suas vidas constituídas no movimento pelas ruas da cidade. Mulheres 

que realizam constantemente deslocamentos por pressão, conveniência ou necessidade, para garantia de suas 

vidas nas ruas, local onde habitam. Suas experiências deste espaço – neste caso específico, da cidade de Pelo-

tas, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul – são o foco desta pesquisa. A expressão “situação de rua1” é co-

locada entre aspas para enfatizar o fato de que não encerramos as interlocutoras em uma categoria. São mulhe-

res que, ao habitar as ruas, as modificam e são, também, modificadas por estas, em contextos tão múltiplos co-

mo o próprio ser.   

 Historicamente, a mendicância está inserida em uma relação ambígua, que oscila entre piedade e repul-

sa, tolerância e violência por parte das sociedades nas quais se faz presente (LEMÕES, 2017). Na atualidade, se 

destaca cada vez mais o caráter violento com o qual as parcelas mais pobres da sociedade são tratadas. Há um 

visível esforço pelo extermínio das populações “em situação de rua”, devido ao incômodo que suas vidas, em 

constante movimento pelas ruas causam, o que é frequentemente veiculado pelos noticiários. Neste contexto, é 

necessário apontar as especificidades das experiências espaciais de mulheres “em situação de rua”, que sofrem 

violações distintas daquelas sofridas por homens. Elas têm violado o direito de decidir sobre seus próprios cor-

pos, tanto por homens, que visualizam seus corpos como de domínio público, à disposição de todos, como pelo 

Estado, que interfere e decide por elas o que pode ou não ser feito de seus corpos.  

Problematização  

 Portanto, é inviável que todas as realidades distintas da rua sejam tratadas como uma realidade única, 

sem distinção de gênero, quando se tem o objetivo de atuar junto a esta população na luta por direitos. Assim, 

este trabalho discute a violação dos corpos femininos “em situação de rua”, na busca por evidenciar aspectos da 

relação entre espaço, corpo e gênero nas dinâmicas de vida destas mulheres. Especificamente, pretendemos à 

análise das experiências femininas “em situação de rua” a partir dos movimentos que realizam para garantia de 

suas vidas neste contexto.    

 Historicamente, mulheres ocupando as ruas são estigmatizadas pela sociedade, pois fere o ideal burguês 

de que a mulher deve ser instruída nos conhecimentos do lar e circunscrever-se ao espaço da casa, a cuidar da 

família.  Assim, para buscar compreender as experiências dos espaços da cidade pelo gênero feminino, serão 

analisadas as vivências de mulheres em situação de rua na cidade de Pelotas, no estado brasileiro do Rio Grande 

do Sul. 

 Frangella (2004), ao discutir as vivências da população de rua na cidade de São Paulo/SP, traz à tona o 

Corpos Violados: 

o espaço das ruas e as mulheres em movimento 
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1 Utilizamos as aspas no termo “em situação de rua” para chamar a atenção ao fato de que esta denominação é apenas uma definição 
estatal para fins burocráticos, conforme Decreto Presidencial Nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009. Não trata-se de uma categoria iden-
titária, sendo substituída por diversas outras denominações, conforme desejo da população à qual nos referimos.  

 



 

 

aspecto masculinizado do espaço da rua, que remete costumeiramente à figura do homem morador de rua solitário. 

A figura da mulher adentra gradualmente esse universo, borrando os limiares das estruturas que definem os papéis 

de gênero, ocupando um espaço majoritariamente masculino. Contudo, mesmo que, por um lado, estas mulheres 

desafiem a ordem predominante que ainda visualiza a mulher como sendo frágil e “do lar”, por outro, se valem de 

aspectos considerados femininos para garantir seus interesses.  

 Os espaços femininos e masculinos se entrecruzam, reproduzindo definições convencionais sobre gênero que 

são, por sua vez, desafiadas pela realidade incerta da rua. Os resultados do conflito entre fronteiras são contradições 

de comportamentos e representações de homens e mulheres a respeito desse espaço (FRANGELLA, 2004). Dentre 

estes conflitos e contradições, encontra-se a violência de gênero praticada por homens que oprimem a mulher que 

se mantém sozinha nas ruas, enquanto a mulher que possui um companheiro está mais protegida dos outros com-

panheiros de rua. Frangella afirma: “mulheres sozinhas são, na maioria das vezes, compartilhadas por vários parcei-

ros do agrupamento. Elas estão sempre expostas a estupros, apanham dos parceiros, que agem sozinhos ou em gru-

pos” (FRANGELLA, 2004, p. 197).  

Metodologia 

 Para o alcance dos objetivos propostos, a metodologia utilizada é composta por uma revisão bibliográfica que 

reúne obras que discutem as vivências de populações “em situação de rua”, sobretudo as que dizem respeito às mu-

lheres neste contexto, a fim de consolidar um referencial teórico para embasamento da reflexão; além dos trabalhos 

de campo para realização de entrevistas semiestruturadas em instituições governamentais de apoio à população 

“em situação de rua” – Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de rua (Centro POP), Casa de 

Passagem e Albergue Municipal, todos mantidos pela prefeitura municipal – e em organizações não governamentais 

que fornecem alimentação, banho e atividades recreativas a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A análise 

das entrevistas, juntamente com as impressões obtidas em campo, irão compor o diário de campo, que subsidiará a 

parte empírica do trabalho, a ser analisada em artigo, aliada à teoria geográfica. 

Resultados 

 A partir de levantamento documental e bibliográfico e observações em trabalhos de campo, observa-se que a 

violação dos direitos das mulheres “em situação de rua” recai sobre o direito ao próprio corpo: são comuns as de-

núncias de violação de direitos no que diz respeito à maternidade, à violência sexual, além dos assassinatos de que 

muitas são vítimas. Embora a quantidade de registros em órgãos estatais seja incipiente, as denúncias das mulheres 

e organizações que atuam junto a elas acerca dessas questões são inúmeras. É possível pensar, com base nessas de-

núncias, que estas mulheres sejam vítimas do que intitularemos aqui, inspirada pelo conceito de espaços interditos 

(SILVA, 2013), uma interdição corpórea, realizada por diversos agentes: agentes de segurança pública, órgãos de 

saúde, companheiros em situação de rua e população em geral. 

 Silva (2013) discute a interdição no âmbito geográfico inspirada por Michel Foucault, que, por sua vez, as 

enuncia em um jogo de interdições que se cruzam: tabu do objeto, ritual da circunstância e direito privilegiado do 

sujeito que fala (SILVA, 2013). A interdição se configura, então, como uma das formas do poder controlar os discur-

sos para que se evite seu acontecimento aleatório e sua materialização fora da norma. Silva (2013) encaminha sua 

discussão de interdição sob o âmbito da sexualidade, por meio da análise de vivências de travestis no espaço urba-

no. Com esta análise, a autora considera o espaço tanto um discurso, como parte de um discurso. Neste sentido, 

observamos nesta discussão a possibilidade de avançar por um outro caminho: o de considerar o discurso de diver-

sos agentes no espaço da cidade que controlam os corpos femininos em situação de rua e cerceiam o direito destas 

mulheres a seus próprios corpos. 
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Thais Dias Tavares 

 

Introdução 

 A presente pesquisa, que se encontra em desenvolvimento, pretende analisar o movimento Hip-hop nas 

cidades de Campos dos Goytacazes e Macaé, ambas situadas na Região Norte Fluminense. Objetivamos como 

sujeito da pesquisa mulheres que integrem o movimento Hip-hop, mais especificamente as batalhas de MC’s. O 

desenvolvimento desta pesquisa se ampara no estudo realizado anteriormente durante a pesquisa desenvolvida 

e fomentada pela FAPERJ, nível de iniciação científica, intitulada “Mexer os quadris, para mexer a mente: cen-

tralidade urbana de lazer e a territorialidade do movimento Hip-hop em Macaé”. Onde foi estudada as territori-

alizações do movimento Hip-hop em Campos dos Goytacazes e Macaé, ambas situadas no Norte Fluminense. 

 Esta pesquisa nos possibilitou maior aproximação com a temática Hip-hop na Geografia e também nos 

mostrou que a territorialidade das mulheres dentro do movimento na região Norte Fluminense está em expan-

são e possui extrema importância para as questões de gênero, debate que ganha destaque não só na Geografia 

e sim nas Ciências Humanas. Herschmann (1997) afirma que o Hip-hop desde seu surgimento é um movimento 

predominantemente masculino e/ou masculinizado porque, ainda que existam mulheres, a participação delas 

ainda é inferior aos dos homens, e, além disso, muitas mulheres pertencentes ao movimento são diversas vezes 

são hostilizadas. 

 Por muito tempo as integrantes do movimento Hip-hop assumiram posturas e vestuários menos femini-

nos para conseguirem serem inseridas no movimento por conta da postura machista dos sujeitos. Herschmann 

(1997, p. 204) afirma que “nenhuma delas usa roupas provocantes, com medo justamente de ser estigmatizada 

por isso. Sua indumentária lembra roupas pesadas e largas dos homens.”. Ao dissertar a respeito da identidade 

construída pela mulher dentro do movimento Hip-hop Lima (2014) afirma que “deve-se levar em consideração 

que há uma reivindicação feminina nesse contexto não só pelo fato de ser mulher, mas também por ser da peri-

feria, ser negra e ser nordestina. ” (LIMA, 2014, p. 1376). Partindo desse pressuposto, a identidade da mulher 

dentro do movimento Hip-hop é construída através de suas experiências vivenciadas enquanto mulher negra de 

periferia. A produção da identidade Hip-hop dessas mulheres é desenvolvida através de conflitos dentro do pró-

prio movimento. 

 Sendo assim, trata-se de uma pesquisa qualitativa no qual temos como foco o estudo das batalhas de 

MC´s que, de forma geral, ocorreram nas áreas centrais das cidades de Macaé e Campos dos Goytacazes para 

realização de suas manifestações culturais e de lazer promovidas pelos sujeitos do Hip-hop. Devido a estas con-

centrarem as atividades de comércio e serviços, são também nestas áreas onde há a infraestrutura de rede de 

Internet e de telefonia móvel celular, as quais possibilitaram as relações sociais virtuais, tão comum aos sujeitos 

dos coletivos – termo êmico que indica o conjunto de pessoas que possuem interesses em comum e que bus-

cam um mesmo objetivo – como uma ferramenta de promoção de seus eventos e conscientização dos jovens. 

 Desse modo, propõe-se um estudo sobre a apropriação do espaço urbano e a interação do mesmo atra-

vés das mulheres ligadas ao movimento Hip-hop, em que selecionaremos previamente as conexões das jovens 

com o território Hip-hop nas cidades de Campos dos Goytacazes e Macaé para que possamos compreender co-

mo essas relações se desenvolvem e como estão desenvolvidas no espaço urbano e como modificam a cidade 

pelas territorialidades que exercem.  

Problematização  

“As minas no mic”: representatividade das mulheres no movimento 

Hip-hop em Campos dos Goytacazes e Macaé/RJ  
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 Para Lima (2014, p. 1380) “o Hip-hop, em se tratando de questões femininas ainda vem dando seus primeiros 

passos para a inserção da mulher como protagonistas.”. Essa segregação de gênero dentro do movimento ocorre há 

bastante tempo, porém em 2014 a discussão pautada na reprodução do machismo pelo Rap foi permanente e fez 

com que diversas mulheres que não participavam ativamente do movimento Hip-hop começaram a se encorajar e 

tornaram-se mais participativas, seja rimando, dançando ou grafitando.  

 Essa atitude de união entre as mulheres dentro do movimento pode ser notada no movimento Hip-hop do 

Norte Fluminense, nas batalhas de MC’s as mulheres são presença constante, e não só como ouvintes das batalhas, 

mas também como MC’s. Diversas MC’s da cena local participam das batalhas e isso caracteriza uma resistência fe-

minina dentro do movimento Hip-hop do Norte Fluminense, mais especificamente nas cidades de Campos dos 

Goytacazes e Macaé. 

 Partindo do pressuposto que há uma segregação de gênero dentro do movimento Hip-hop, que em 2014 a 

Liga Feminina de MC’s trouxe essa questão para serem debatidas dentro do movimento. Essa discussão possibilitou 

que diversas mulheres que não participavam ativamente do movimento Hip-hop começaram a se encorajar e torna-

ram-se mais participativas, seja rimando, dançando ou grafitando. 

 Segundo informações adquiridas pela fanpage da Liga Feminina de MC’s no Facebook, o coletivo surgiu com a 

ideia de visibilizar as diversas mulheres existentes no movimento Hip-hop nacional. A ideia do coletivo é realizar 

eventos para unificar as mulheres representantes de todos os elementos do movimento Hip-hop e com isso objeti-

vam trazer mais pariedade de gênero ao Hip-hop.  

 A liga Feminina de MC’s teve início no Rio de Janeiro e já promove eventos em diversos Estados, além de ter 

como missão descobrir e mapear o trabalho das mulheres do Hip-hop nacional. Composto por diversas produtoras 

culturais e artistas, empresárias, DJs, grafiteiras e b-girls, o coletivo já tem forte expressão em cidades como São 

Paulo/SP e Belo Horizonte/BH.  

 Com recorte de estudo sendo a territorialidade desenvolvida pela liga Feminina de MC´s buscamos interpretar 

como esse movimento pode reestruturar o espaço e como é feita essa reestruturação sobre a influência da cultura e 

suas particularidades. É nesse sentido que tomamos algumas considerações de Silva (2010) que disserta sobre a im-

portância da Geografia Feminista para os debates atuais que permeiam a ciência geográfica. De acordo com Silva 

(2010, p. 43) “a reunião de esforços da Nova Geografia Cultural, da Geografia Feminista Pós-Estruturalista e da Geo-

grafia da Sexualidade se constitui em forte crítica teórico-metodológica da ciência geográfica, e a noção desconstru-

cionista sobre a sexualidade”. 

 A autora vai mais adiante afirma que as alterações que o próprio movimento feminista teve ao longo do tem-

po possibilitou uma aproximação aos pesquisadores. Para Silva (2010, p. 43) “as (os) feministas identificadas (os) 

com esta última vertente compreendida pela abordagem desconstrucionista do gênero performativo e as (os) geó-

grafas (os) que produziam estudos sobre a sexualidade e espaço”. Silva (2010) afirma que os esforços para compre-

ender as novas relações sociais e culturais existentes nos faz perceber “a emergência da chamada Geografia Que-

er” (SILVA, 2010, p. 43). 

 Silva (2010) discorre a respeito da Geografia Queer, afirmando que esta emerge da necessidade de descons-

trução de pensamentos que abrangem a sexualidade e gênero. Silva (2010) afirma que as iniquidades cotidianas 

ocorridas por conta dos conflitos de relações de poder na sociedade, nos conduz para uma reflexão de como pensar 

a Geografia, de que forma esta ciência pode contribuir para as  

discussões dessas temáticas. Dessa forma, pensar uma nova forma de produção da ciência geográfica afim de acom-

panhar as transformações das relações sociais na contemporaneidade. 

Metodologia  

 Tomamos como base empírica para o estudo a Liga Feminina de MC’s que utilizam locais públicos para realiza-

ção de suas manifestações de cultura e lazer. Além das redes sociais virtuais como ferramenta de promoção de seus 



 

 

eventos. Adotou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica sobre Hip-hop, Geografia cultural, os conceitos de 

sociabiliadade, gênero e relações de interface. Realizou-se pesquisa de campo para identificar os espaços de sociabi-

lidade, em que há a presença de mulheres, causadas pelo movimento Hip-hop e a análise dos fenômenos culturais e 

sociais existentes nas territorialidades Hip-hop, assim como, a observação sistemática e análise dos locais pré-

selecionados por meio das redes sociais, além de registros fotográficos. 

Resultados  

 Podemos identificar preliminarmente que mesmo a participação feminina nas batalhas de MC’s apresente 

limitações, ela traz visibilidade a questões até então silenciadas e consideradas irrelevantes e/ou pouco importante 

para o movimento Hip-hop e a sociedade em sua totalidade. Essas mulheres ao ganharem protagonismo dentro do 

movimento possibilitam discussões acerca da questão de gênero na sociedade, possibilitam o debate a respeito das 

representações sociais, colocando em pauta a vivência da mulher nos dias atuais. 
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Tiane Araújo de Paiva e Souza 

 

Introdução 

 O presente artigo parte de reflexões de uma pesquisa de mestrado em andamento que tem como pro-

posta desenvolver um trabalho de Cartografia Social com mulheres pescadoras e marisqueiras de uma comuni-

dade pesqueira artesanal na cidade do Recife/PE, a Ilha de Deus. O recorte aqui aprofundado procura analisar 

como a elaboração de automapeamentos pode evidenciar especificidades territoriais por questões de gênero – 

no caso, mulheres –, além de instrumentalizar lutas para suprir demandas de território e cidadania. 

 Propõe-se partir de um ponto de vista teórico-investigativo sobre a relação de gênero e território com 

base no argumento de que os indivíduos também constroem e se estabelecem nos espaços a partir de uma cul-

tura de gênero (ROSE apud SILVA, 2003). O mapa, por sua vez, insere-se na pesquisa como um instrumento de 

poder, de visibilidade e gestão territorial – levando em conta que o trabalho da mulher na cadeia produtiva da 

pesca é pouco reconhecido (FIGUEIREDO, 2013) –, evidenciando o debate sobre a questão “quem mapeia 

quem?” (ACSELRAD & COLI; 2008). O automapeamento coletivo aparece também como recurso etnogeográfico, 

entendendo-se que o protagonismo na produção dos próprios mapas pode visibilizar o território de acordo com 

a realidade que a comunidade compreende. 

Problematização 

 Na pesquisa junto a mulheres da pesca artesanal, são bem evidentes as especificidades territoriais decor-

rentes do gênero: questões de divisão sexual do trabalho, de particularidades de saúde da mulher, de seguran-

ça, do machismo, dentre outros aspectos que poderiam ser pontuados. Tais fatores originam demandas territo-

riais que, na maioria dos casos, não possuem visibilidade. Essa é uma realidade para mulheres em diversas di-

mensões da sociedade civil, porém torna-se mais premente ainda ao considerarmos aquelas que vivem em co-

munidades pesqueiras no complexo estuarino do Recife. 

 Como aporte teórico, a pesquisa desenvolve reflexões a partir de uma abordagem da Geografia Cultural, 

recorrendo aos aportes de Berque (2012) sobre paisagem e relação da sociedade com o meio. Para este autor, a 

paisagem, no caso os rios, mangues, a comunidade pesqueira, etc., exprime concretamente o sentido que uma 

sociedade confere à sua relação com o espaço e a natureza: “[...] ela existe, em primeiro lugar, em sua relação 

com um sujeito coletivo: a sociedade que a produziu, que a reproduz e a transforma em função de certa lógica”. 

Para o autor, o ponto de vista cultural é justamente a busca pelos sentidos da paisagem (BERQUE, 2012, p.239). 

Pode-se levar em conta ainda a relação desta categoria de análise com o território e as identidades socioterrito-

riais, incluindo as especificidades de gênero, o que nos conduz aos mapeamentos realizados por mulheres. As-

sim como afirma Haesbaert, “uma das bases que pode dar mais consistência e eficácia ao poder simbólico da 

identidade são os referenciais concretos que ela utiliza para ser construída” (HAESBAERT, 2013, p. 238). 

 Prosseguindo o diálogo com Haesbaert, esse autor ressalta que identificar-se, no âmbito social, é sempre 

um processo reflexivo, portanto relacional e dialógico, inserido numa relação social e também geográfica (Op. 

cit, p.236). A identidade assemelha-se mais a um movimento, trata-se de uma “identificação em curso”, sendo 

por isso sempre múltipla. Como toda identidade se define em relação a outras identidades, numa relação esca-

lar complexa e através de valorações negativas e positivas, acreditamos ser possível analisar representações 

dicotômicas sobre os rios, a pesca e as mulheres que praticam atividades ligadas aos espaços líquidos do Recife: 

cidade anfíbia, mas que renega suas águas; lugar de pesca e de pescadores, mas onde o gênero feminino é 

O Automapeamento como Ferramenta Política e Recurso Etnográfi-

co para a Compreensão da Relação Gênero (Mulher) – Território  
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“invisibilizado” (FIGUEIREDO, 2013); paisagem positiva e ecológica dos mangues, paisagem negativa e degradada 

socialmente desses mesmos mangues. 

 Somando a esse contexto, do ponto de vista metodológico, reconhece-se que os recursos de pesquisa geral-

mente recorridos na pesquisa geográfica tendem a ser limitados para compreender o espaço contemplando ques-

tões de gênero-mulher, principalmente recorrente de uma “perspectiva andrógena da produção do conhecimento 

geográfico” (SILVA, 2013, p.32). 

Metodologia 

 Com base na perspectiva de Acselrad e Coli (2008) os métodos de cartografias participativas buscam a inclu-

são dos usuários não especializados na produção de mapas oficiais ou outros produtos cartográficos no processo de 

produção da informação cartográfica. A pesquisa apoia-se em tal enfoque cartográfico buscando implicar o “sujeito 

percebedor no mundo cartografado” (FONSECA e KIRST, 2003, p.92), permitindo a construção de um documento – 

no caso, o mapa – pelos próprios sujeitos sociais. Assim, a análise do espaço é configurada a partir do olhar do prota-

gonista, no caso, mulheres, evidenciando aspectos intrínsecos à relação socioespacial da comunidade. 

 Foram realizados levantamentos bibliográficos sobre Nova Cartografia Social, geografia de gênero, e trabalhos 

diretamente sobre a mulher na cadeia produtiva da pesca artesanal. Além disso, houve dois trabalhos de campo com 

observação direta da paisagem e realização de entrevistas abertas na comunidade, e, também, participação em en-

contros de articulações da pesca artesanal da cidade. 

Resultados 

 O recurso etnográfico a partir do automapeamento deve conferir protagonismo às mulheres que também fa-

zem parte, decisivamente, da cadeia produtiva da pesca na cidade do Recife, e têm seu cotidiano permeado pela 

dedicação às atividades pesqueiras. As contribuições de Leitão (2013) aparecem como fundamentações relevantes 

para a compreensão do papel da mulher na cadeia produtiva pesqueira. A partir desse embasamento, é possível en-

tender questões relacionadas à divisão sexual e espacial do trabalho, as quais evidenciam as especificidades territori-

ais destas mulheres pescadoras, de modo análogo ao que foi feito para outros grupos femininos, como as Quebra-

deiras de coco de babaçu do Maranhão (MENDES, 2016). 

 O território, estabelecido a partir de relações de poder, como o território da pesca e das divisões sexuais de 

trabalho, induz a formas de apropriação dos espaços, enquanto as territorialidades fundam essas formas com base 

nas identidades territoriais do sujeito coletivo, através de significações e valores com referenciais concretos 

(HAESBAERT, 2013). Contudo, torna-se mister considerar o gênero, tal como propugnado por Silva (2003), com o 

objetivo de compreender o papel feminino na organização e produção do espaço pesqueiro da Ilha de Deus. 
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Introdução 

 A pesquisar refere-se a um estudo sobre a vida dos jovens ribeirinhos do Distrito de Nazaré, conhecida 

como área rural ribeirinha do Município de Porto Velho. A comunidade do Distrito de Nazaré nasceu de um anti-

go seringal chamado de Boca do Furo, na época eram 25 famílias que viviam nesse seringal na década de 1940, 

em pleno segundo ciclo da borracha.  Para abordar a juventude ribeirinha é necessário entender de que forma 

ela se localiza em uma cultura ligada ao universo das águas e da floresta. Para compreender este elo de ligação 

entre pessoas e espaço geográfico, nos propomos a analisar dentro da ótica da categoria de análise do Lugar. 

Nesse sentido Buttimer (2015, p.4) aponta que o lugar é construído, significado, recomposto e criado pelas pes-

soas que nele vivem posteriormente a mesma autora nos diz que: 

    Existem muitas dimensões de significados atribuídos ao lugar: simbólico, emocional, cultural, 
    político e biológico. As pessoas não têm apenas concepções intelectuais, imaginárias e simbóli-
    cas do lugar, mas também associações pessoais e sociais com redes baseadas nos lugares de 
    interação e ligação. (BUTTIMER, 2015, p.6) 

 Os objetivos da pesquisa foram Identificar as mudanças ocorridas na vida da Juventude ribeirinha do Bai-

xo Madeira considerando o fenômeno das cheias históricas que atingiram toda a área ribeirinha que é de domí-

nio do Rio Madeira entre os anos de 2014 e 2016 no Município de Porto Velho, estado de Rondônia. Identificar 

as maiores dificuldades enfrentadas por esses jovens após a cheia do Rio Madeira e como eles interpretam esse 

fenômeno no seu cotidiano. Pontuar se havia políticas públicas para esse seguimento populacional e quais fo-

ram às ações voltadas para os jovens atingidos pela cheia; Identificar quais foram os impactos causados pela 

cheia em suas representações de lugar, identidade cultural e espacial dentro do contexto ribeirinho.  

Metodologia 

Realizamos uma abordagem com foco nas relações de Gênero buscando identificar se houve diferenças nas re-

presentações e impactos das cheias para homens e mulheres jovens ribeirinhos adotamos como método, a 

abordagem fenomenológica, com metodologia qualitativa aliada a observação participante, entrevistas para 

obter informações sobre os jovens com idade entre 11 à 26 anos.  Nos campos realizados na comunidade de 

Nazaré, tivemos grandes oportunidades ao qual utilizamos das mesmas, para fazer aplicações de questionários, 

conversar com os jovens da comunidade. Foram feitas reuniões na escola, onde foram discutidos vários assun-

tos relacionados cultura, espaço, políticas públicas voltadas para a juventude, entre outros. 

Resultados: 

A Geografia das Representações e o Lugar a Juventude Ribeirinha 

de Porto Velho Pós- Cheia do Madeira (2014-2016)1 
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 1 Pesquisa desenvolvida através do Programa de Bolsa de Iniciação Cientifica da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações 
Científicas e Tecnológicas e da Pesquisa no Estado de Rondônia- FAPERO. Edital Chamada 008/2016. 
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Atualmente é Doutoranda em Geografia (Geografia Humana) pela Universidade Federal de Rondônia(2016) com tema voltado para a Violência de Gênero na 
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Na pesquisa utilizamos o conceito de juventude da UNESCO – Organização das Nações Unidas para Educação, Ciên-

cia e Cultura, que faz uma classificação etária que serve de referência para que os países possam estabelecer os seus 

parâmetros internos. Vejamos o conceito: 

    As nações Unidas definem “juventude” como pessoas entre as idades de 15 aos 24 anos. No entan 
    to, sabemos que a experiência de ser jovem pode variar enormemente em todo o mundo, e que  
    “juventude” é, muitas vezes, uma categoria fluída e multável. Como tal, o contexto é sempre um  
    guia importante para a UNESCO na sua definição de juventude em ocasiões específicas, e essa defi 
    nição é flexível e pode variar entre países e regiões. (UNESCO, 2016). 

 No Brasil uma lei federal de 2002 criou o Dia Nacional da Juventude, comemorado no dia 12 de agosto. Mas 

não há um consenso sobre qual é a idade do jovem brasileiro. Parte dos especialistas considera que a juventude vem 

depois da adolescência, ou seja, dos 19 aos 29 anos. Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-  IBGE, define 

como jovem a população na idade entre  15 aos 24 anos. Segundo o IBGE, estamos falando de cerca de 34 milhões 

de pessoas em todo o país, que vivem em áreas urbanas e rurais. 

 A pesquisa nos permitiu aprofundar nas dificuldades enfrentadas pelos jovens ribeirinho depois da cheia do 

Rio Madeira do ano de 2014 e 2016 na Comunidade do Distrito de Nazaré. Para podermos analisar o olhar sobre as 

dificuldades enfrentadas por ambos os gênero, procuramos igualar os questionários aplicados com meninas e meni-

nos. O difícil retorno após praticamente uns oito meses fora do seus lugares de origem. Esse retorno  configura a 

reconstrução de suas vidas, as dificuldades encontradas  com a falta dos serviços básicos a comunidade ( reconstru-

ções de suas casas, Serviços de Saúde, Saneamento Básico, entre muitos) a emeninecia de uma  nova enchente não 

abalou os sonhos de retornarem a  comunidade, o laço afetivo como rio, o retorno  às culturas locais, a tranquilidade 

e apego que eles têm pela comunidade não os deixam partir para viver na cidade. Depois da cheia um dos impactos 

que os jovens citaram e a contaminação da água que na época foi muito grande, mulheres não podiam tomar banho 

com a agua do rio, pois contraiam bactérias que causavam infecções, coceiras entre outras doenças, e o processo 

acelerado de desbarrancamento da terra que está levando casas praças e comercio, o medo de ter outra cheia aca-

bou mudando a alegria e a vontade de ser ribeirinho para alguns. Muitos trabalhos que se acabaram por causa da 

enchente. Antes a comunidade era mais animada, tinha vários projetos, e hoje e difícil aparecer oportunidades. 

 Os sonhos de futuro dos jovens da comunidade estão sempre relacionados com a comunidade, eles querem 

trabalhar na comunidade, estudar se possível na Comunidade, por enquanto precisam ir para a cidade de Porto Ve-

lho cursar nível superior na Universidade. A vontade ter uma formação superior e de ter uma profissão e poder vol-

tar para a comunidade e trabalhar no que eles mais necessitam, no que diz respeito à área da saúde, na administra-

ção e na educação, ainda é um horizonte na vida desses jovens. 

Considerações Finais 

 Por fim podemos considerar que os jovens da comunidade de Nazaré necessitam de motivação para continuar 

a ter como horizonte um futuro melhor e para poderem realizar seus sonhos. Deveria haver um grande investimento 

voltado para o desenvolvimento das políticas pública específicas para comunidade com as características rural e ri-

beirinha, que tenham foco na juventude. Algo que propiciem   mudanças no cenário sócio econômico da comunida-

de. Como o acesso a internet que os ajudaria bastante nas pesquisas e nos trabalhos escolares. Cursos profissionali-

zantes para proporcionar uma profissão aos jovens e ajudar a mudar o cenário sócio econômico da comunidade. A 

construção de um Posto de Policial para combater as drogas e o alcoolismo dentro da comunidade. Projetos de Cap-

tação recursos para manter e construir novas propostas culturais para a inclusão dos jovens na cultura local, para 

que não caia no esquecimento seus saberes e tradições.  
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Introdução 

 O presente estudo tem por objetivo explorar o espaço geográfico onde meninas vítimas de abuso sexual 

estão inseridas. Para tanto, obras como: “Paisagem do Medo e Topofilia: um estudo da percepção, Atitudes e 

Valores do meio ambiente”, ambas do geógrafo Yi-Fu Tuan, e “O homem e o Espaço” de Otto Friedrich Bollnow, 

serão de suma importância para a definição do conceito de lugar, ambiente, objetos e sentimentos na visão da-

quelas que construíram em si desprazer em relação aos espaços por elas ocupados.  

 Possível afirmar que a maior parte dos abusos sexuais ocorre dentro das relações intrafamiliares, no que é 

conhecido como incesto o que conduz a reflexão da fragilidade do lar, resultando na necessidade de estudos 

aprofundados. Outro dado alarmante é a “Lei do Silêncio” que impera nos lares onde acontecem as relações 

incestuosas, pois a maioria dos agressores são os responsáveis por suprir as necessidades básicas da família e o 

crime por ele cometido não é denunciado por quem deveria zelar pelo desenvolvimento pleno da criança e/ou 

adolescente.  

 Com o contexto percebe-se a necessidade e a importância de se analisar a temática, sob o prisma dos 

diversos tipos de abusos cometidos contra meninas, bem como a faixa etária de maior ocorrência desse ato; as 

condições emocionais e psíquicas, a exemplo de transtornos que as vítimas desenvolvem ao longo dos anos 

também é alvo de estudos. Ou seja, é essencial apontar a relação de proximidade entre o praticante do abuso e 

a vítima e as principais características dos abusadores. 

 Diante de todo o cenário, há necessidade de estimular debates, abrir espaço de diálogos de maneira que, 

maior número de indivíduos se atente a esse tipo de crime mais comum do que se tem registrado nas estatísti-

cas no Brasil. Principalmente despertar nas pessoas a sensibilidade de identificar, denunciar, orientar, acolher e 

ajudar as vítimas que passaram por esse processo de violência contra a dignidade humana ou contra a vida hu-

mana. Além disso, pretende-se tornar esta pesquisa um instrumento de estudo e subsidiar a implementação de 

políticas públicas, possibilitando as meninas e mulheres vítimas do abuso sexual o acesso ás mesmas, oportuni-

zando a busca por qualidade de vida e reconhecimento de si mesma. 

Metodologia 

 O referente estudo resulta de pesquisa de natureza histórico-analítico-descritiva, de cunho bibliográfico, 

tendo como obras centrais: “Paisagem do Medo” e “Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do 

meio ambiente” do geógrafo Yi-Fu Tuan; também, “O homem e o Espaço” de Otto Friedrich Bollnow. O Método 

é hipotético-dedutivo, com bases qualitativas.  

Resultados 

 Há uma forte concepção de que os casos de abusos sexuais contra meninas (crianças e/ou adolescentes) 

Geografia do Medo: Violência Sexual contra Meninas  

sobre o Olhar Geográfico 
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ocorrem na “rua” e o presente estudo visa expor que a situação é oposta. A visão de casa protetora proposta por 

Bollnow passa longe do domicilio onde os abusos ocorrem. A casa é para o homem o centro no seu espaço. Criar 

esse centro é essencial para o homem. De acordo com Bollnow (2008, p. 135): “[...] o habitar, ou seja, o modo de 

viver em casa é uma constituição básica da vida humana”, isto é, estar num lugar seguro pode ser simbólico ou ma-

terial, onde o mesmo pode ter um pouco de confiança. 

 Ainda segundo o autor “[...] a casa das pessoas é ainda hoje um território sagrado, santificado” (BOLLNOW, 

2008, p. 149). A partir da análise do aconchego do lar se chega a conclusões prévias que para vítimas de abusos se-

xuais, essa segurança pensada nos diferentes estilos de construções, torna-se local de medo, perigo, sofrimento e 

angústias. Isso porque a maior parte dos abusos sexuais cometidos ocorre dentro do próprio lar e na maioria das 

vezes praticada pelos membros da mesma família tais como: pais, irmãos, tios e primos aos quais as meninas nas-

cem e convivem.  

 Nessa mesma concepção em relação ao espaço geográfico, trazer para o estudo Tuan e sua obra: “Paisagem 

do Medo” é essencial e enriquecedor, na tentativa de compreender como a ansiedade e o próprio temor devido o 

contato com ambientes ameaçadores manifestam no ser humano algumas patologias. Tuan (2005, p. 12) considera 

que “[...] de certa forma, toda construção humana mental ou material é um componente na paisagem do medo”.  

 Nesse sentido, a casa é para a vítima de abuso sexual uma paisagem do medo, não pelos perigos que estão 

para fora dos portões, mas que ocorrem dentro do ambiente hostil ao qual são submetidas. Da mesma forma a To-

pofilia, caracterizado por Tuan (1980, p. 107) como “[...] todos os laços afetivos dos seres humanos com o meio am-

biente material” é uma peça chave para a compreensão dos espaços e os sentimentos expressados sobre ele por 

aquelas que se enquadram em situações de violência sexual.  

 Possível fazer duas comparações bem simples: o quarto para uma criança que sofre frequentes atos de violên-

cia sexual é visto como algo aterrorizante, ao qual o corpo emite sinais de alerta através de palpitações e fadiga, por 

exemplo. Entretanto para uma criança que não passou por tal experiência, o quarto é um ambiente de aconchego, 

onde a criança possui laços de afetividade e pertencimento, confirmando assim o que Tuan (1980, p.129) descreve 

como “[...] o meio ambiente pode não ser a causa direta da topofilia, mas fornece o estímulo sensorial que, ao agir 

como imagem percebida, dá forma às nossas alegrias e ideais”.  

 A violência sexual no Brasil de acordo com Mori (on line, 2018, p. 01) revela que em 2016, o SUS – Sistema 

Único de Saúde registrou “[...] 22,9 mil atendimentos a vítimas de estupro. Em mais de 13 mil deles - 57% dos casos - 

as vítimas tinham entre 0 e 14 anos. Dessas, cerca de 6 mil vítimas tinham menos de 9 anos”. Ainda de acordo com 

os dados da Secretaria dos Direitos Humanos do Brasil, no ano de 2017 “[...] 67,7% das crianças e jovens que sofrem 

abuso e exploração sexuais são meninas. Os meninos representam 16,52% das vítimas. Os casos em que o sexo da 

criança não foi informado totalizaram 15,79%” (BRASIL, 2017). Dados oficiais revelam ainda que dentre entre as 

67,7% de meninas que sofreram abuso sexual, 40% teriam entre 0 a 11 anos de idade, ou seja, crianças que tiveram 

sua vida coisificada. As adolescentes entre 12 e 14 anos representam 30,3% dessa porcentagem e entre 15 e 17 

anos 20,09% (BRASIL, 2017).  

 De acordo com Facuri et. al. (2013, p. 890) “[...] a violência sexual tem efeitos devastadores nas esferas física e 

mental, em curto e longo prazo”. Na fase infantil e adolescência, dentre os principais efeitos estariam “medo do 

agressor e de pessoas do sexo do agressor, queixas sintomáticas, sintomas psicóticos, isolamento social e sentimen-

tos de estigmatização, quadros fóbico-ansiosos, obsessivo-compulsivo, depressão; distúrbios do sono” (DAY et. al. 

2003, Apud FLORENTINO, 2015, p. 141). Na fase adulta, como destaca Facuri et. al. (2013) tais problemas persistindo 

culminam em quadros mais graves, como: tentativa de suicídio, depressão, síndrome do pânico e uso de substâncias 

psicoativas. 

 Diante de tantos efeitos devastadores que o abuso sexual traz á vida das vítimas, é importante que estas rece-

bam tratamento adequado, da mesma forma que o agressor, que independente do grau de parentesco seja enqua-

drado perante a lei. Entretanto isso só será possível se a sociedade se inteirar de seu papel, principalmente a comu-



 

 

nidade científica por ser construtora e disseminadora de conhecimento.  
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Introdução 

 A partir da década de 80 houve um aprofundamento dos estudos acadêmicos relativos à participação da 

mulher na sociedade e os estudos sobre gênero buscaram compreender este ser e suas relações com a socieda-

de investigando as causas das diferenças nas experiências sociais, não apenas do passado, mas também da atua-

lidade. Se para as mulheres “livres” que vivem em sociedade essas experiências acontecem de forma desigual, 

se comparada às experiências masculinas, o que dizer das experiências sociais vivenciadas pelas mulheres encar-

ceradas? Estariam em igual ou mais intensa situação de desigualdade? Estas relações sociais desiguais incluiriam 

as oportunidades de trabalho, educação e as oportunidades para a vida pós-cárcere? A infância vivida exerceria 

alguma relação com o presente?   

 Na intenção de compreender de que forma as questões de gênero podem relacionar-se com o espaço, 

apresentamos um estudo geográfico com análise de gênero que como objetivo revelar a forma como as mulhe-

res encarceradas na Penitenciária Feminina Estadual de Rondônia - PENFEM percebem e representam as vivên-

cias da infância e a possível relação destas com as relações estabelecidas na vida adulta, especificamente, em 

relação aos relacionamentos destrutivos. Os dados apresentados são fruto da pesquisa de dissertação do Mes-

trado em Geografia e foi realizada nas dependências da Penitenciária Estadual Feminina de Rondônia, localizada 

na área central do município de Porto Velho, especificamente na Avenida Farquar, 1533, Centro, durante o perí-

odo de outubro de 2015 a março de 2016. 

Metodologia 

 Empregou-se como método a abordagem fenomenológica, com metodologia qualitativa aliada a observa-

ção participante, entrevistas que foram analisadas segundo a técnica da história oral e mapas mentais, que fo-

ram elaborados pelas participantes da pesquisa e posteriormente confrontados com as informações coletadas 

durante as entrevistas e observação. Trabalhou-se com um universo de 40 mulheres encarceradas. O sigilo à 

identidade das mesmas foi mantido através da substituição do nome por pseudônimos escolhidos pelas mulhe-

res.  

 Os mapas mentais, analisados segundo a metodologia de Kozel (2007), constituíram valiosos instrumentos 

de pesquisa por serem capazes de representar não apenas os aspectos físicos de um espaço ou lugar, pois a re-

presentação neste caso vai além e contempla os simbolismos que representam os aspectos subjetivos 

(emocionais, experienciais) do espaço.  

Da infância roubada ao amor bandido: uma análise de gênero  

entre mulheres encarceradas sobre a relação entre violência na in-

fância e os relacionamentos destrutivos na vida adulta1 
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Resultados  

 Os relatos apresentados foram analisados à luz de autoras como Saffioti (2004), Gergen (1993), Pimentel 

(2005), Torres e Silva (2014), Pimentel (2005) e, sobretudo, à luz de geógrafas feministas brasileiras como Joseli Ma-

ria da Silva (2009) e Maria das Graças Silva Nascimento Silva (2011). O conceito de violência que fundamenta a dis-

cussão apresentada é trazido por Saffioti (2004, p. 17): “Trata-se da violência como ruptura de qualquer forma de 

integridade da vítima: integridade física, integridade psíquica, integridade sexual, integridade moral.” Pensando em 

seguir um itinerário cronológico, investigamos a ocorrência de negligência familiar durante a infância, por compre-

ender que se esta causa ruptura à integridade física, moral e psicológica da criança, pode ser compreendida como 

uma forma de violência. As narrativas coletadas retratam que nos casos de negligência a mãe é apresentada como 

autora principal da violência sofrida:  

    Eu cresci só com a minha mãe e o meu irmão. Eu estudava, ajudava minha mãe a cuidar do meu  
    irmão, ela trabalhava em bares. A gente era pequeno e não entendia, a gente sofria pela falta de  
    uma mãe e de um pai dentro de casa, mas a gente se contentava porque ela era uma mãe boa. E  
    depois, quando eu tinha nove anos, ela começou a vender droga e eu ajudava ela. Eu que escondia 
    as drogas porque eu tinha medo da polícia prender ela. (Alegria, 27 anos)  

 Dentre o grupo de mulheres pesquisadas todas representaram em mapas mentais, ou verbalizaram durante a 

entrevista, a infância marcada pela violência. Nos casos de violência física a figura do agressor foi retratada de forma 

predominante como sendo pai ou padrasto, como relatado no trecho: “Quando ele bebia, ele batia na gente do na-

da! Eu apanhei muito do meu padrasto e sofri muito por isso. (Mirtes, 28 anos)”. As entrevistas evidenciaram que 

dentre as violências sexuais, o principal autor é do sexo masculino, sendo praticada por pai/padrasto, tio, vizinhos e 

conhecidos da família. 

    Lembro até bem do começo da minha infância, quando minha vó tinha um motel e eu usava fraldas. 
    Lembro que nesse motel eu fui abusada por homens que iam lá, eles pegavam nas minhas partes 
    íntimas. (...) Quando meu padrasto tava trabalhando na cidade ele não ia pra vila e eu lembro que  
    quando ele chegava do trabalho ele sempre tentava me abusar. Ele nunca chegou a cometer “o  
    ato”, mas ficava falando besteira, dizendo que me amava, ficava me lambendo... coisas terríveis que 
    eu nem gosto de lembrar. Então eu fui crescendo assim; uma revolta dentro de mim porque eu nun-
    ca tive apoio de ninguém. (Carla, 42 anos)  

 

 Através da análise das narrativas observa-se que as histórias de vida das pesquisadas são marcadas por relaci-

onamentos destrutivos na vida adulta. Agrupamos estes relacionamentos em amizades e “amor bandido”. As amiza-

des, inclusive a amizade entre irmãos e familiares, também pode ter a função de suprir as carências da infância 

transformando-se em relacionamentos que são porta de entrada para o mundo do crime, das drogas e da prostitui-

ção. Como “amor bandido” definimos o tipo de relacionamento destrutivo mais comum; o envolvimento com parcei-

ros (namorados, companheiros, maridos) abusivos, que geralmente atuam no mundo do crime e/ou são violentos.  

    (...) minha mãe nunca aceitou e não aceita até hoje que eu entre na casa dela, muito menos minha 
    filha e o pai da minha filha, principalmente agora que eu estou casada com ele. Minha mãe nunca  
    aceitou meu casamento e ela diz que enquanto eu tiver com ele não é pra ir na casa dela. Então eu 
    prefiro evitar o contato pra não discutir com ela, porque quando a gente discute, discute feio mês- 
    mo! Eu evito pra não deixar ela chateada. (...) Ele nunca mexeu com droga, foi preso por ter matado 
    umas pessoas, foi acusado de latrocínio. (Carla Cristina, 29 anos)  

 Segundo Tuan (2005) a segurança pode afrouxar os laços afetivos. Logo, a insegurança causada pelas práticas 

delituosas poderia atuar de forma inversa; intensificando os laços afetivos. Se, para Tuan (2005), as experiências de 

abandono e negligência vivenciadas na infância resultam em comportamentos destrutivos e, se para Saffioti (2004), 

as vítimas de violência sexual carregam traumas profundos, compreendemos que a combinação de abandono, negli-

gência e constante violência sexual presentes na infância dessas mulheres resultaram em uma atração quase que 

inevitável por relacionamentos extremamente destrutivos, ou seja, na atração pelo “amor bandido”. Na perspectiva 

de Hobsbawam (1966) a atração pelo “amor bandido” pode também ser resultado da vivência em um contexto soci-

al relacionado ao crime ou ser percebido como uma atitude de resistência à vida de privações e pobreza, pois se 



 

 

aproximar de homens criminosos e “poderosos” aproximaria as mulheres do poder e da riqueza.  

 Corroborando com Pimentel (2005), concluímos que, de fato, há estreita ligação entre as situações de negli-

gência e violências vivenciadas durante a infância e a juventude que de certa forma roubaram dessas mulheres as 

lembranças ternas da infância e as deixaram suscetíveis aos relacionamentos destrutivos, que para elas, represen-

tam uma oportunidade de viver o amor. E se, em acordo com Tuan (2005 e 2012) e Merleau-Ponty (2011), a percep-

ção e a visão de mundo dependerão da vivência dos indivíduos, podemos afirmar que toda a violência vivida influen-

ciará essas mulheres quanto à forma de ver e perceber o espaço e o lugar.  
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Introdução 

 Esta pesquisa tem como objetivo analisar geograficamente a vida das mulheres de homens presos nos 

contextos espaciais. Os principais a serem explorados são: os relacionamentos sexuais após a prisão, as discrimi-

nações sofridas pelas mulheres, incluindo as de gênero, como elas se veem diante a sociedade após a prisão do 

cônjuge e como utilizam o espaço para se adaptarem as mudanças ocorridas. 

 É possível observar que a maioria das mulheres as quais passam pela situação de que o esposo vai preso, 

ficam de início desesperadas sem saber o que vão fazer e como vão lidar com a situação. As que têm filhos ou 

filhas usam estes como objetos de vulnerabilidades de que a vida ficará ainda mais difícil daquele momento em 

diante. Quanto ao poder de patriarcado essas mulheres sentem-se incompetentes a darem conta das despesas 

domésticas, onde a maioria achava que esse papel era exclusivo do homem. E perante a sociedade estas muitas 

vezes se deprimem, devido às inúmeras discriminações, inclusive as de gênero, em que não basta apenas às pró-

prias mulheres sentirem se inaptas, mas a sociedade reforçar esse papel negativo na vida delas. 

 E após a vida egressa do homem, a mulher dificilmente abandona o esposo na prisão, mesmo diante das 

dificuldades, ela enfrenta os obstáculos, os preconceitos iniciando sua luta com as visitas na cadeia. E em meio 

essas visitas, além de levar utensílios, alimentos, vestimentas, elas vão prontas para a visita íntima. No entanto, 

o espaço carcerário bastante precário não dá condições significativas para que o casal tenha uma relação íntima 

digna, o que há dentro das penitenciárias e unidades prisionais são os improvisos e a mulher fica a mercê de 

toda a situação que o marido a impor, na maioria das vezes à mulher não é permitido dar sua opinião, se está 

constrangida ou não com a situação, devido ao medo ou receio da aprovação ou reprovação do cônjuge.  

 Notoriamente, o gênero mulher também fica aprisionada durante a prisão do companheiro, desde seus 

próprios temores e anseios até os preconceitos e julgamentos da sociedade. Esta realidade compromete o bem 

estar físico e emocional da mulher, sua autoestima, seu projeto de vida e seu espaço geográfico, ou seja, seu 

convívio em família, amigos e sociedade. 

 Ao observar a complexidade do tema, é importante trazer para debate esse olhar geográfico sobre o con-

texto da mulher onde seu esposo está preso e devido a isso, essa mulher teve que refazer sua vida e sua rotina 

com muitos desafios e na maior parte com a reprovação da sociedade. É imprescindível analisar o empodera-

mento da mulher nos diversos contextos que a vida lhe coloca, no momento em que se fala muito de números 

sobre os sistemas penitenciários e a quantidade de homens egressos, discutem ainda sobre políticas públicas 

para melhorar os espaços carcerários, mas pouco tem se discutido sobre a mulher que passa por toda a situação 

de constrangimento e em certas ocasiões com mais intensidade que o próprio homem. 

 Espera-se com esta pesquisa através dos relatos de algumas mulheres em que seus companheiros estão 

presos, refletir sobre a visão e as atitudes que estas mulheres utilizam para sobreviver diante dos desafios im-

postos com determinadas situações. E a partir disso pensar em políticas públicas voltadas para o empoderamen-

to dessas mulheres de forma clara e eficaz. 

 

Metodologia 

 Para realizar a pesquisa foi utilizada a pesquisa qualitativa baseada em entrevistas com mulheres de ho-
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mens presos intitulada com base em Pêssoa (2012) onde a pesquisa qualitativa possibilita estudar os fatos que en-

volvem os seres humanos em diferentes tipos de ambientes. Como novo enfoque para este estudo a Geografia Fe-

nomenológica foi utilizada teoricamente para as orientações desta pesquisa, sendo importante para a construção de 

conhecimento, o domínio de técnicas e de conteúdo (PÊSSOA, 2012). O método mais apropriado para explicar o es-

tudo é o fenomenológico, levando em consideração sua utilização na experiência vivida e adquirida pelo indivíduo 

(ANDRADE et al, 2015). 

Resultados 

 Ao falar do espaço carcerário, pouco tem se estudado pensando em políticas públicas de ressocialização às 

mulheres de homens presos. O criminoso é visto como rejeitado e a prisão fortalece essa ideia de rejeição. A exclu-

são de fato também se estende as famílias dos egressos fazendo com que este rejeitado aceite sua condição de im-

perfeição e inferioridade social (GUIMARÃES, et al, 2006). De acordo com as entrevistas, as mulheres dos presos pas-

sam por inúmeros olhares de reprovações diante da própria família e das demais pessoas quando o esposo foi preso, 

um diálogo em comum entre as entrevistadas é o desânimo de sair de casa por causa dos olhares negativos e os jul-

gamentos muitas vezes diretos a elas nos diversos ambientes: trabalhos, comércios. Atividades de lazer tornam-se 

praticamente extintas de seu cotidiano. 

 A discriminação enquanto gênero é um fator relevante, pois de acordo com as entrevistadas estas veem de 

famílias tradicionais e maridos machistas. E Guimarães, et al (2006, p. 3) reforça a ideia de que “a dimensão relacio-

nal do conceito de gênero auxiliou a descartar a noção de vitimização que impregnava os primeiros estudos sobre a 

violência contra a mulher”. Porque na sociedade patriarcal um conceito bem definido por Saffioti (1999) espera-se 

que as mulheres sejam submissas, dóceis e passivas, já dos homens é esperado um comportamento agressivo, impo-

sitivo e autoritário. E geograficamente, para as mulheres de homens presos não se torna diferente, a maioria com 

baixa escolaridade e as escassas oportunidades de trabalho torna-se mais difícil para elas buscarem sua autonomia e 

onde se esbarram nas relações desiguais de gênero. 

 Outro fator que as mulheres de homens presos também estão sujeitas são aos diversos tipos de controles, de 

acordo com a entrevista, uma das colaboradoras disse que no dia de visita precisa levantar de madrugada pra fazer 

comida pra todos os colegas do esposo dentro da prisão, pois ele exigiu assim. Isso vem de encontro com o poder 

disciplinar da sociedade patriarcal, os estereótipos de gênero estão presentes nas falas e nas atitudes destas mulhe-

res, ancorado no dever de submissão seja levando pertences ao marido, ou até mesmo através do sexo. Lima (2006) 

fala sobre a intimidade e a sociabilidade social que, se tratando do exercício de poder é masculino, pensando numa 

lógica relacional rígida e hierarquizada, as mulheres estão aprisionadas num discurso moral com relação às experiên-

cias sexuais. 

 Quanto ao discurso emocional dessas mulheres, elas se mostram na maioria das vezes vulneráveis a situação, 

acham difícil, mas não desistem, acreditam na inocência de seus companheiros e mantém uma postura de resistên-

cia diante da situação. Essas mulheres apresentam aparências envelhecidas pela idade que realmente tem 

(GUIMARÃES, et. al, 2006), isso explica a baixo autoestima e o declínio emocional apresentado em suas entrevistas. 

 Portanto, se os estudos para os apenados são poucos para as mulheres destes são menos ainda, e é impres-

cindível ações para re significar a espacialidade dessas mulheres, no sentido de dar visibilidade a elas para valer seus 

direitos e os direitos de seus companheiros. E através de discussões de políticas públicas para essas mulheres discu-

tir geograficamente o empoderamento da mulher contra a discriminação e a violência de gênero. 
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Setor 5 

Populações Tradicionais  

Imagens: Site Prefeitura Municipal de Diamantina / Turismo em Diamantina / Galeria de imagens 

Eixo | Identidades Territoriais 

O objetivo deste setor é compartilhar estudos 

e projetos que detenham como tema identi-

dades territoriais em sua diversidade cultural. 

Partiremos de narrativas obtidas em campo, 

através de registros orais, observações e pes-

quisas documentais desenvolvidas junto a 

comunidades rurais, quilombolas, indígenas, 

ribeirinhos e assentamentos da reforma agrá-

ria, dentre outros grupos sociais, visando à 

análise e mapeamento dos movimentos e das 

estratégias de apropriação territorial dessas 

populações. Propõe-se estimular os diálogos 

interdisciplinares, fundamentais na aborda-

gem cultural da Geografia, buscando contri-

buir para recolocar em discussão pressupos-

tos teóricos claramente demarcados no corpo 

conceitual da Ciência Geográfica, a exemplo 

de lugar, paisagem e território.  

http://diamantina.mg.gov.br/
http://diamantina.mg.gov.br/turismo/
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Introdução/ Problematização 

 Nesta comunicação buscamos relacionar Geografia e Literatura popular no que se refere às identidades 

territoriais do povo Kalunga em Tocantins. 

 Partimos do pressuposto teórico e empírico que as narrativas orais pertencem à literatura popular e as 

festas tradicionais à geografia humana. Essas manifestações artísticas e literárias estão inseridas no contexto 

social e cultural. 

 Desse modo a tessitura das relações materiais e simbólicas são marcadas por essas manifestações cultu-

rais presentes na comunidade Quilombola Kalunga do Mimoso em Tocantins. 

 Sobre a geografia cultural Coosgrove atesta que:  

    [...] toda atividade humana é, ao mesmo tempo, material e simbólica, produção e comunica 
    ção. Esta apropriação simbólica do mundo produz estilos de vida [...] distintos e paisagens dis
    tintas, que  são histórica e geograficamente específicos (1983, p.1). 

 Esse autor elucida a complexidade da ação humana e a contribuição da geografia cultural. Assim, a esco-

lhemos pelo fato de debruçar na tarefa de compreender as relações identitárias, estabelecidas pelos indivíduos 

com o seu território. 

 No que tange à literatura popular, ela se apresenta em diferentes gêneros e nas formas oral ou escrita, 

que direta ou indiretamente representa a produção cultural de povo, segundo a afirmação de Rodrigues (2006). 

 Por meio de sua criatividade poética, a literatura popular gera novos sentidos, e por isso produz culturas e 

as diferenciam. Dessa maneira, contribui para a formação de nós mesmos e de nossa identidade (COSGROVE, 

2000). 

 Alfredo Bosi confirma esse pensamento e ratifica que a “literatura popular traz marcas das relações soci-

ais - comportamentos, crenças, valores - daqueles que produzem, ou seja, são documentos que deixam transpa-

recer a visão de mundo de um povo cujos valores culturais ainda se mantêm vivos, valores da cultura popu-

lar.” (1987, p. 43).  

 A literatura popular valoriza ainda o cotidiano e o imaginário das camadas populares. Ela até então esteve 

à margem da literatura dita como oficial. Desse modo promove a democratização dos saberes e manifestações 

artísticas e culturais silenciadas, tal qual a geografia cultural.  

 Ao difundir elementos culturais, identitários, imaginários, ideológicos e históricos, a literatura popular e a 

geografia são capazes de retratar as peculiaridades de cada lugar, possibilitando assim a interlocução entre am-

bas. 

 Diante da reflexão exposta sobre geografia cultural e literatura popular e suas possíveis interlocuções, é 

que nós discutiremos o processo de construção das identidades territoriais em Mimoso. 

Festa e Narrativa no Território Mimoso:  

Um Diálogo entre Geografia e Literatura Popular  
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 Partindo da hipótese de que as manifestações culturais no Kalunga do Mimoso permanecem e constituem 

elementos fundamentais para a história, a cultura, e as identidades territoriais, propomos discuti-las nesta comuni-

cação. 

 Ademais, recorremos às metodologias qualitativas por meio de procedimentos como: história oral, análise 

crítica de bibliografia, observação participante, e entrevistas, para a análise e reflexão acerca do tema. 

Resultados 

 As experiências, as memórias, os ritos, as festividades, e a relação dos sujeitos com seu território consagram e 

desvelam as identidades territoriais da comunidade Kalunga do Mimoso. 

 Assim, podemos afirmar que a tradição das narrativas orais e das folias de Santo Reis e de Santo Antônio esta-

belecem uma “forte carga de relação entre os sujeitos e a constituição do território” (CAVALCANTI, 2011, p.419).  

 As folias apresentam variações no que se refere à organização, à estrutura e à questão do ritual. E durante o 

giro4, os sujeitos envolvidos demonstram expressões emocionais e gestuais - performáticas. Essas se dão enquanto 

corporeidade, e tornam-se elementos constituintes das festas populares. 

 Com as Folias de Santo Reis, de Santo Antônio, e as histórias contadas nesse lugar, poderemos identificar uma 

linguagem simbólica manifestada pelo corpo e pela voz. Ela revela as verdades, as crenças, as vontades, e as possibi-

lidades de compreensão do outro e de suas identidades mediadas pelo território que ocupam. 

 Desse modo, as relações culturais e as dinâmicas socioespaciais imprimem no território a identidade do grupo, 

bem como o sentido de pertencimento para os sujeitos. 

 Almeida atesta que por meio da cultura as comunidades constroem seu modo de vida e se enraízam em um 

dado território. Dessa forma, o território é entendido como o espaço habitado e transformado pelos sujeitos que 

nele vive, abarcando suas dimensões simbólicas. 

 A identidade é um conceito que tem sido abordado pelos estudos da literatura e da geografia, principalmente 

em pesquisas cujo arcabouço teórico e metodológico versa pelo paradigma humanista e cultural. 

 Acreditamos que essas manifestações culturais desvelam aspectos das identidades territoriais, essenciais para 

compreender as relações dos Kalunga com o espaço social produzido. Por isso, as consideramos como alguns dos 

elementos-chave na construção identitária da comunidade. 

 Compreendemos que o homem constrói a si mesmo por meio da interação sujeito-mundo. Essa identificação 

se dá por meio das práticas que ele mantem no território em que vive, como as festividades, o trabalho na terra, os 

saberes e os fazeres transmitidos de geração em geração. 

 Em nosso entendimento, essas práticas compõem as estratégias para continuar a viver, mais do que somente 

produzir na terra. Ser quilombola Kalunga - homem do campo, deixa de ser o sinônimo frequente de trabalho, labuta 

e produção, para somar-se às diversas expressões culturais como contar histórias, dançar sussa, e girar folias – práti-

cas que integram o acervo da tradição, da literatura popular e da geografia cultural. 

 Para tanto, a atenção se volta para as narrativas literárias, e as festas populares de Santo Reis e de Santo An-

tônio – ocorridas no período de 2017 a 2018. Esses fenômenos são investigados à luz da geografia humanista cultu-

ral e da literatura popular. 

 Inferimos que tanto as folias quanto as narrativas orais que permeiam a cultura em Mimoso, contribuem de 

maneira significativa para a formação das identidades territoriais. Logo, percebemos a relevância dessas práticas 

sociais baseadas na participação coletiva dos sujeitos na construção do território, por meio das relações socioespaci-

ais. 

 Afirmamos então, que essas manifestações culturais com base na geografia cultural e na literatura popular é 

4 Movimento das marchas, das visitas, das rodas e dos pousos realizado pelas folias.  



 

 

indispensável para a configuração das identidades territoriais da comunidade do Mimoso.  
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Introdução 

 O Rio Mamu fica localizado no Departamento de Pando, Noroeste boliviano que faz fronteira com a Regi-

ão da Ponta do Abunã, Estado de Rondônia, sendo um dos principais tributário do Rio Abunã. Este caudaloso rio 

foi colonizado por famílias brasileiras e bolivianas principalmente a partir do segundo ciclo da borracha e tam-

bém com o avanço da frente pecuária ocorrida durante as décadas de 1970 e 1980 na Amazônia Sul – Ocidental 

brasileira. Desse processo de ocupação surgem as populações tradicionais com a identidade brasiviana na fron-

teira da Ponta do Abunã no Estado de Rondônia (Brasil) com a Província Federico Román no Departamento de 

Pando (Bolívia). 

 Neste artigo pretendemos elucidar como uma coletividade de extrativistas do Rio Mamu, Departamento 

de Pando – Bolívia construiu uma peculiar identidade brasiviana imbricada na identidade e paisagem cultural 

através de modos de vida herdados desde o advento do segundo ciclo da borracha na Amazônia Sul – Ocidental 

brasileiro – boliviana.  

Problematização 

 Observemos que no contexto da pesquisa científica é necessário que estejamos atentos no sentido de 

instigar sociedades e espaços da Pan-Amazônia que ainda se encontram desconhecidos sob a ótica das investi-

gações de caráter acadêmico e que precisam se tornar objetos de estudo em benefício do desenvolvimento sus-

tentável regional sem perder de vistas as características sócio-culturais das populações tradicionais locais. 

 A presença dos brasivianos nos seringais do Rio Mamu tem, portanto um longo percurso histórico de luta 

e sobrevivência que demonstra importante relação entre o homem e a natureza e sua relevante posição fisio-

gráfica e humana no heterogêneo mundo amazônico. A paisagem pode ser vista então como resultado dessa 

relação do espaço vivido, ancorada pelo tempo e permeada por seus símbolos, valores e memória. Neste senti-

do a pesquisa aborda e procura esclarecer o surgimento da identidade brasiviana e sua intrínseca relação com a 

paisagem, procurando entender o processo migratório realizado por seringueiros brasileiros da Região da Ponta 

do Abunã no Estado de Rondônia – Brasil, para as Províncias de Abuná e Federico Román no Departamento de 

Pando – Bolívia durante o segundo ciclo da borracha e as décadas de 1970 e 1980 na Amazônia Sul – Ocidental 

brasileira.  

 Diante o exposto é de grande relevância para esta pesquisa Investigar o fenômeno da imbricação da iden-

tidade brasiviana com a paisagem cultural no contexto de novas territorialidades ocorridas nos seringais pandi-

nos da Pan – Amazônia boliviana.  

Metodologia 

 O referente artigo é o resultado de mais de vinte anos deste pesquisador na Região da Ponta do Abunã – 

Estado de Rondônia - Brasil, e de mais de dez anos no Rio Mamu – Departamento de Pando – Bolívia, e a investi-

gação tem como suporte teórico o método fenomenológico. 

Seringais Nativos do Rio Mamu:  

Paisagem Cultural e Identidade na Floresta Pandina Boliviana  
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 Este pesquisador impregnado à própria paisagem cultural em que conviveu e convive, incorporou através de 

sua percepção investigativa os valores de uma identidade coletiva entranhada à própria natureza. No contexto desta 

axiologia humana, como brasivianos trazem consigo a floresta, o rio e toda a complexa heterogeneidade que os cer-

cam.  

 Conforme acrescenta Bahia (2017. P. 03): 

    A perspectiva fenomenológica da Geografia Cultural valoriza e enfatiza a descrição do mundo vivido, 
    onde a relação sujeito/objeto é percebida e interpretada pelos vários agentes. O sujeito que olha  
    todas as coisas também pode olhar a si mesmo e reconhecer-se no que está vendo, então, o outro 
    lado do seu poder vidente. 

 O investigador ao deparar-se com seu objeto de pesquisa precisa sentir e atentar para os valores compostos 

de singularidades e pluralidades que estão sempre presentes no envolto de uma coletividade; sua identidade, sua 

linguagem, sua paisagem cultural e suas ações no seu espaço e tempo, construindo e reconstruindo novas territoria-

lidades.  

 No contexto do método fenomenológico podemos afirmar que “uma coisa é fazer um relatório narrativo so-

bre os entes, outra coisa é apreender o ente em seu ser”. (HEIDEGGER, 2002, p. 70).  

Resultados 

 O artigo denominado “Seringais nativos do rio Mamu: paisagem cultural e identidade na floresta pandina boli-

viana” é resultado de uma investigação coordenada pelo “Grupo de Estudos e Pesquisas, Modos de Vida e Culturas 

Amazônicas – GEPCULTURA”. O Gepcultura desenvolve pesquisas de grande relevância para a produção científica de 

conhecimentos do Programa de Pós – Graduação de Mestrado e Doutorado em Geografia – Ambiente e Território 

na Pan – Amazônia, da Universidade Federal de Rondônia. Neste sentido pretendemos neste artigo demonstrar a 

relevância da construção da identidade brasiviana do Rio Mamu, atentando para as peculiaridades de seus modos de 

vida e instigando seu imaginário social, naturalmente alicerçados no entrelaçamento da paisagem cultural e territori-

alidade daquela população tradicional da Pan-Amazônia boliviana. 
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Heberty Ruan da Conceição Silva 

Introdução  

 O litoral sergipano é composto por uma multiplicidade de comunidades tradicionais que revelam modos 

de vida, lógica de reprodução social, práticas culturais e relações socioespaciais diversas. Neste contexto, reve-

lam-se as comunidades ribeirinhas, isto é, Comunidades estabelecidas próximo às margens de rios e que tem a 

pesca artesanal e o extrativismo de mariscos e crustáceos como principal atividade econômica.  

 O município de Brejo Grande/SE está localizado no sistema estuarino-lagunar do Rio São Francisco, que 

propicia a existência de comunidades tradicionais quilombolas e ribeirinhas, com destaque para Brejão dos Ne-

gros, Santa Cruz, Saramen, Cabeço e Carapitanga. Essa última, será o foco da nossa análise.  

 As características ambientais dessas comunidades, sobretudo, Carapitanga. oferecem as condições ideais 

para a manutenção do modo de vida tradicional. Na comunidade, os homens, autodenominado pescadores, são 

os responsáveis pela pesca artesanal de peixes e camarões nos afluentes do rio são Francisco, lagoas e áreas 

embrejadas. Já as mulheres, autodenominadas marisqueiras, são responsáveis pelo extrativismo, coleta, benefi-

ciamento e comercialização do marisco nos manguezais. As atividades citadas asseguram a reprodução socioe-

conômica e cultural desses atores.  

 Entretanto, o ambiente estuarino de Carapitanga oferece também, as condições ideais para a prática da 

carcinicultura, quer dizer, Criação de camarão em viveiros. Atividade econômica conflitante, ambientalmente 

insustentável e ameaçadora.  

Problematização  

 De acordo com Carvalho e Fontes (2007), a carcinicultura passou a ser implementadas nos estuários sergi-

panos no final da década de 1990. A atividade tem se expandido no litoral sergipano resultado da expressiva 

demanda do mercado nacional e internacional, interferindo na expansão e no aumento da produção estadual. 

Nesse cenário, os órgãos vinculados a Secretaria Estadual do Meio Ambiente tem legitimado essa atividade a 

partir da emissão de licenciamento ambiental simplificado, incentivos fiscais, financiamento de pesquisas cientí-

ficas de valorização da atividade econômica mencionada.  

 De acordo com Haesbaert (1999) Os territórios São constituídos por dimensões simbólica/cultural e mate-

rial, que revela as identidades territoriais que são construídas historicamente pelas relações estabelecidas entre 

o homem e o ambiente. Em Carapitanga, a carcinicultura reconfigura o território, tal prática tem se revelado 

como uma ameaça a identidade territorial e manutenção do modo de vida tradicional dos pescadores artesanais 

e marisqueiras da comunidade, atribuindo-lhe novas territorialidades, além de destruir o meio ambiente e redu-

zir a biodiversidade da fauna e flora. Ainda interfere de forma negativa na soberania e segurança alimentar dos 

sujeitos mencionados.  

 Diante da problemática apresentada com esse trabalho temos como principal objetivo analisar como o 

modo de vida tradicional pesqueiro da comunidade carapitanga, tem sido afetado pela prática da carcinicultura. 

Destarte, foram adotadas os seguintes procedimentos metodológicos.  

Metodologia  

 No corpo metodológico destacaram-se as revisões de bibliografia e literatura, além dos debate e discus-

sões do método, conceitos e categorias fundamentais. Para coleta de dados secundários, desenvolvemos pes-

Carcinicultura em Carapitanga, Brejo Grande/SE: Interferências e 
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quisas em banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para dados populacionais, Minis-

tério de Agricultura, Pesca e Abastecimento (MAPA), para dados relacionados a carcinicultura. Administração Esta-

dual do Meio Ambiente (ADEMA) e Secretarias Municipais de Brejo Grande/SE.  

 Em função das atividades de campo desenvolvemos e aplicamos os roteiros de observação e entrevistas semi 

estruturadas, coleta de relatos informais, registro fotográfico, georefenciamento de pontos importantes, sistemati-

zação dos dados, transcrições das entrevistas, análise das fotografias e mapeamentos através do Quantum GIS.  

Resultados  

 Brandão (2011) Destaca que as sociedades tradicionais tem forte dependência e possui relação de simbiose 

com a natureza com qual constrói o seu modo de vida. Em Carapitanga verificou-se que os manguezais e corpos hí-

dricos são fundamentais e indispensáveis para a manuntenção das atividades econômicas dos pescadores e maris-

queiras, pois são desses elementos naturais que são retirados os alimentos necessários para condição existencial dos 

sujeitos mencionados. Além disso, é a partir dessa relação que os indivíduos constroem as suas representações, 

identidades, saberes, fazeres e tradições.  

 Na última década Carapitanga tem vivenciado novas condições ambientais e sociais propiciadas pelo avanço 

da carcinicultura. Verifica-se que os viveiros são construídos em áreas de mangue, logo, o desmatamento é necessá-

rio e constante. Na operacionalidade da atividade (ROCHA, 2012) assevera que necessita de agrotóxico e outros pro-

dutos químicos para produzir as condições de sobrevivência apenas da espécie de camarão. No incremento da car-

cinicultura os rejeitos e as águas dos viveiros são liberadas nos leitos dos rios naturais e manguezais, e, tem provoca-

do a mortandade das espécies naturais do mangue e dos rios. De acordo com os sujeitos, as espécies mais afetadas 

são o caranguejo, Aratu, siri-de-mangue e peixes.  

 Ao analisar situação semelhante em comunidades no cerrado, Almeida (2005) traça alguns perfis que caracte-

rizam o posicionamento e opiniões dos moradores locais sobre o fenômeno conflitante vivenciado. Em Carapitanga 

se destacam os perfis desenvolvimentista e tradicionalista. Os desenvolvimentistas apoiam a carcinicultura, já os tra-

dicionalistas são mais resistentes às práticas e consequências desse fenômeno, mesmo diante das dificuldades apre-

sentadas.  

 Com base em observações in loco e relatos de pescadores e marisqueiras, após a inserção da carcinicultura, a 

pesca e a mariscagem tornou-se instável e atualmente a atividade econômica/cultural não é mais suficiente para 

sobrevivência dos grupos familiares. Dada realidade tem propiciado mudanças nos hábitos alimentares. Apesar de 

ainda ser predominante, os mariscos, peixes e crustáceos estão menos frequentes na mesa das famílias. Já os fran-

gos e carne vermelha tem ganhado espaço.  

 Menezes e Cruz (2017) refletem a importância da análise da alimentação para a compreensão das bases ma-

teriais que são construídas e reconstruídas que dão sustentação aos grupos familiares e comunidades. Nesta dire-

ção, refletimos que a mudança de hábito alimentar ocorre de forma integrada as bases materiais e imateriais da cul-

tura e dos territórios. Isto posto, é notório que as transformações socioambientais em Carapitanga tem interferido 

na mudança do hábito alimentar dos grupos familiares.  

 A instabilidade das práticas produtivas tradicionais se revela a partir da escassez dos pescados, pelos conflitos 

ocasionados pelo cercamento e privatização dos espaços, antes livres, e pelo perigo eminente de intoxicação crônica 

e aguda ocasionadas pelo contato do corpo dos pescadores e marisqueiras com os ambientes contaminados pelos 

rejeitos dos viveiros. Neste contexto, os sujeitos sociais têm adotado novas estratégias de sobrevivência associadas 

às atividades do campo, como a criação de porcos, frangos e boi, e o cultivo de pequenos roçados. Concomitante 

verifica-se o surgimento de bodegas e pequenos bares.  

 Nessa direção, a implementação e o avanço da carcinicultura interfere, ameaça e enfraquece o modo de vida 

tradicional pesqueiro, as identidades, os hábitos e a cultura dos sujeitos sociais, tornando-se urgente a necessidade 

de valorização e defesa do território tradicional pesqueiro, para garantir a continuidade e manutenção territorial, 



 

 

social, econômica, e cultural do pescadores e marisqueiras de Carapitanga. 
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Introdução 

 As categorias de análise geográfica são utilizadas na tentativa de compreender a relação do ser humano 

com o meio em que vive. As categorias utilizadas no presente trabalho são território e lugar, nas suas derivações 

territorialidade e lugaridade, respectivamente. As territorialidades e lugaridades estão relacionadas à materiali-

dade do espaço geográfico. Nesse contexto, Holzer (2013) afirma que a geograficidade expressa as vivências 

cotidianas com a lugaridade numa relação dialógica dos seres em movimento com lugares e caminhos. 

 Este trabalho busca, portanto, analisar territorialidades a partir das lugaridades estabelecidas pelos mem-

bros da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário Os Ciriacos, no espaço geográfico onde ocorrem as festas de 

São Jorge, São Benedito e de Nossa Senhora do Rosário. 

Problematização 

 Os Reinados de Nossa Senhora do Rosário guarda riqueza de saberes e tradições que datam do período 

de exploração dos escravos negros no Brasil. Por isso, é a manifestação da fé católica, de devoção à Nossa Se-

nhora do Rosário, aliada à resquícios de religião de matriz africana, configurando-se em um sincretismo religio-

so. 

 Segundo Garone (2008), as manifestações do congado, também conhecidas como congada, reinado, rei-

sado ou irmandade, datam no Brasil de período anterior ao séc. XVIII. É inegável o valor histórico, cultural e soci-

al representa. As festas populares que as irmandades promovem, para manifestação da fé em Nossa Senhora do 

Rosário, atrai cada vez mais pessoas. Essas pessoas que procuram as festas estão geralmente buscando novas 

experiências culturais, que proporcionam maior interação e de certa forma a diminuição do preconceito em re-

lação à outras culturas. 

 A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário Os Ciriacos tem sede localizada no bairro Novo Progresso, no 

município de Contagem, onde reside a maioria dos membros da irmandade. Durante as festas os Ciriacos saem 

em cortejo pelas ruas do bairro, buscando os reis e rainhas para completar o Reinado. Nas Festas de São Benedi-

to e de Nossa Senhora do Rosário a Irmandade recebe ainda visitas de outras guardas, o que faz parte da tradi-

ção do Reinado. 

 Portanto, durantes as festas o espaço geográfico configura-se em territorialidades e lugaridades estabele-

cidas pelos congadeiros. Segundo Holzer (2013, p. 25), se determinado grupo de pessoas compartilha mundos 

comuns, tornados lugares, esses são demarcados para outros grupos, que compartilham outros mundos, como 

territórios. Os territórios se apresentam como a afirmação da identidade, do comum-pertencer de determinado 

grupo, ou mesmo de um indivíduo, a partir dos lugares. 

 Os Ciriacos e suas guardas visitantes, por meio da religiosidade imprimem também significados ao espaço, 

dispondo de diversos elementos simbólicos, que o tornam sagrado. Nesse sentido ocorre a hierofania. Segundo 

Rosendahl (2002) citado por Oliveira (2016), o ato da manifestação do sagrado é indicado pelo termo hierofania 

que, etimologicamente, significa algo de sagrado que se revela. O sagrado manifesta-se inteiramente diferente 

da realidade do cotidiano. A manifestação do sagrado num objeto qualquer, uma árvore, uma pedra ou uma 

pessoa implica em algo misterioso, ligado à realidade que não pertence ao nosso mundo. Ele pode ser tanto ter-

Territorialidades e lugaridades na Irmandade de  

Nossa Senhora do Rosário Os Ciriacos  

A
p

r
e

s
e

n
ta

ç
ã

o
 O

r
a

l 

 



 

 

rível, quanto fascinante: as pessoas o temem e se sentem irresistivelmente atraídas para ele. 

 O espaço sagrado se apresenta como palco privilegiado das práticas religiosas. Por ser próprio do mundo da 

percepção, carrega marcas distintivas da religião, conferindo singularidades peculiares aos mundos religiosos. Já os 

símbolos religiosos cumprem o papel de objetivação na construção do mundo religioso (GIL FILHO, 2008 apud OLI-

VEIRA, 2016). A representação simbólica vai além da imagem e é ela que torna os espaços sagrados, que faz com 

que eles sejam especiais, conferindo-lhes tal singularidade. 

 O espaço que os novos enfoques apreendem não é mais concebido como um mosaico de meios naturais ou 

humanizados; ele não aparece mais como o suporte folheado e organizado das atividades humanas. Constitui um 

palco onde as pessoas se oferecem em um espetáculo (CLAVAL, 2002). O palco deve o seu caráter aos atores que 

nele se encontram, à peça que interpretam e ao cenário em que acontece. O conjunto possui uma certa unidade: é 

o que faz dele um lugar (ENTRICKIN, 1991). Quando um lugar toma a forma de um tecido de lugares carregados de 

sentido para toda uma população, ele se torna território (BONNEMAISON, 1997;1998 apud CLAVAL, 2002). 

 A pesquisa, portanto, trata diretamente da Geografia Cultural, buscando nas abordagens humanistas formas 

de compreender os fenômenos no espaço, e como este espaço é transformado a partir de manifestações culturais, 

de caráter simbólico. 

 A produção do artigo foi motivada a partir do livro “A Voz dos Tambores: uma história dos Ciriacos” (2015), o 

qual permite conhecer um pouco sobre a história e tradição da Irmandade, que completou 60 anos no ano de 2014. 

Esta pesquisa procura, sobretudo, compreender sob um olhar geográfico, as manifestações culturais e religiosas dos 

Ciriacos no espaço. 

Metodologia 

 O método fenomenológico norteará a pesquisa que terá o caráter qualitativo nas abordagens e análise de re-

sultados.  

 Para o desenvolvimento da pesquisa qualitativa, serão necessárias pesquisas de campo para observação e rea-

lização de entrevistas com membros, mestres e mestras da irmandade. Pretende-se aplicar questionários informais 

semiestruturados que proporcionem reconhecer as vivências no espaço, por meio da tradição oral. A fala, nesse as-

pecto, torna-se fundamental para tentativa de compreender o sistema cultural e geográfico existente. 

 Pesquisas de gabinete serão necessárias a fim de compreender melhor os assuntos relacionados à cultura e 

religião na Geografia, bom como, os conceitos de territorialidade e lugaridade– todos de extrema importância para a 

fundamentação teórica do trabalho. Em relação à Irmandade o livro já mencionado (A Voz dos Tambores: uma histó-

ria dos Ciriacos) servirá de base para a pesquisa.  

 Para representação pretende-se utilizar fotografias, além de mapas que serão elaborados a partir de software 

ArcGis, versão 10.1. 

Resultados 

 Pesquisa identificará as territorialidades a partir das lugaridades, nos percursos sagrados das Festas de São 

Jorge, São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, a partir de mapas. Além disso, a pesquisa poderá reforçar identida-

des e pertencimentos na Irmandade, acarretando em benefícios de cunho social. 
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Introdução  

 Este artigo consiste num fragmento de duas investigações do Programa de Pós-graduação em Geografia 

da Universidade Federal do Ceará. A aliança destas pesquisas propõe o entendimento dos modos de vida e os 

desdobramentos de duas comunidades isoladas, uma localizada no sudoeste da costa do pacífico colombiano e 

outra situada no semiárido da fronteira dos estados do Ceará e Piauí. Com este trabalho pretendemos realizar 

uma Geografia comparativa com uma abordagem histórica destas comunidades. Com o intuito de visibilizar o 

conhecimento e os saberes locais, atrelamos à estes a ciência acadêmica podendo, assim, potencializar a com-

preensão da realidade geográfica destes sujeitos sociais. De forma que se parte do exercício de buscar metodo-

logias ligadas à geografia histórica e cultural, permitindo um entendimento holístico do modo de vida e da iden-

tidade territorial e saberes locais destas comunidades, apoiando-nos em Tuan (2013) e Relph (1976) para forta-

lecer o entendimento da dinâmica das relações que ocorrem no lugar e suas “lugaridades”. A escolha destes 

recortes espaciais está ligada às similaridades contidas nos aspectos socioculturais de ambas, como a ausência 

da presença do Estado, barreiras geográficas que as isolam e modos de vida que se distanciam do modo de vida 

moderno/ocidental. 

Metodologia  

 Os elementos metodologicos a considerar nesta pesquisa, se orientam no entendimento dos povos e sua 

dinamicas atraves da etnogeografia e da recostrução da paisagem cultural dos mesmos atraves da geografia 

cultural. Esta reconstrução não necessariamente se molda a partir de eventos cronológicos, mas sim “os mo-

mentos da história da cultura, em que o grupo conta com a energia para a invenção, o com a receptividade para 

adquirir inovações” (SAUER, 1940, p. 6). Desta forma, esta reconstrução da paisagem não se dá de forma linear, 

isto é, numa sequência histórica de eventos, senão nas tramas que marcam um potencial de valor que a comu-

nidade reconhece como “cultura”: marcos locais, costumes, rituais e demais movimentos que agem na manu-

tenção da identidade territorial dos individuos. 

 É necessário entender as dinâmicas que ocorrem em ambas as localidades a partir da perspectiva dos mo-

radores e sujeitos que vivenciam as relações socioculturais que se dão no meio, como indica Martins (1997, p. 

12):  

    A figura central e sociologicamente reveladora da realidade social da fronteira e de sua impor
    tância histórica não é o chamado “pioneiro”. A figura central e metodologicamente explicativa 
    é a “vítima”. É na categoria e na condição de vítima que podem ser encontradas duas caracte
    rísticas essenciais da constituição do humano, suas fragilidades e dificuldades. 

 Para o entendimento dos modos de vida e dinâmica sociocultural destes habitantes, se faz necessária a 

Saberes locais em comunidades fronteiriças:  
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utilização da etnogeografia, que compreende uma “etnografia espacializada” (REALE, 1977) que acompanha o dia a 

dia destes grupos sociais permitindo aos pesquisadores uma participação investigativa e um estreitamento das rela-

ções com os sujeitos sociais da pesquisa. Com o auxílio do resgate literário e dos materiais técnicos para realização 

da pesquisa, a experiência se torna fundamental para o êxito metodológico, inclusive para compreender a questão 

da identidade territorial do local a ser estudado. 

 A partir dos enfoques mencionados anteriormente, se projetam as técnicas e ferramentas usadas no trabalho 

de campo e labor etnográfica como: a observação participante, diário de campo, entrevistas, histórias de vida entre 

outras. 

Problematização 

 Por um lado, as comunidades negras do Pacifico se definem  na atualidade segundo a Lei 70 de agosto de 

1993 como um conjunto de famílias de ascendência afro-colombianas, que tem uma cultura própria, compartilham 

uma história, tem suas próprias tradições e costumes que conservam uma identidade negra a qual está em constan-

te construção e reconstrução através da memória. É importante destacar que estes sujeitos são o resultado de um 

processo histórico colonial, e também da interação com a natureza, representado no Pacifico, pois a população ne-

gra tem se adaptado com sucesso à selva úmida tropical do Pacífico, tendo encontrado nesta vasta região o lugar 

propício para reproduzir e conservar aspectos culturais trazidos pelos ancestrais. Tal fato representa um marco dian-

te do descaso do Estado Nacional em valorizar as raízes e tradições que identificam esta população, assim como de 

aderir esta regiao do pacifico ao geo-corpo nacional. 

 Em contrapartida, as populações que se estabeleceram na zona de litígio entre Ceará e Piauí se encontram em 

situação de semelhança às comunidades Negras do pacífico, apesar de suas particularidades. São povos que residem 

numa área de delimitação incerta, o que faz com que se determine uma localidade auxiliada apenas pelo governo 

federal. Esta implicação se desdobra no afloramento de uma geograficidade que permite à estes sujeitos sobrevive-

rem à partir de suas terras, mesmo com a dificuldade da falta de interesse dos Estados do Ceará e Piauí em prestar 

assistência para estes indivíduos.  

 Tal situação de isolamento está presente nas duas comunidades,onde estas populações latinas se mostram 

em situação de abandono, miséria e esquecimento pelo Estado-Nação, havendo tentativas frustradas de incorporá-

los ao territorio nacional, gerando uma série de conflitos, e pondo em tensão a memória coletiva, como indica Polak 

(1989, p. 2): As memórias subterraneas como parte integrante das culturas minoritárias e dominadas se opoem à 

memória oficial, no caso a memória nacional. [...]é dizer: a memória entra em disputa. 

 Contudo, essa condição de esquecimento, tem permitido a manutenção/preservação dos saberes tradicionais 

destes sujeitos. De forma que ao fazermos um exercício reflexivo sobre os modos de vida destes habitantes, perce-

bemos a construção e ordenamento do espaço a partir de saberes não hegemonicos que vislumbram uma relação 

homem e natureza fomentando odesenvolvimento de técnicas e atividades que promovem a permanência destes 

povos em ambos territórios. 

 Desta maneira, a identidade sociocultural de ambos os grupos sociais investigados neste trabalho se mostra 

tensionada devido à própria relação destas comunidades com seus territórios, uma vez que o sentimento de pátria 

(em escala nacional, regional e estadual se configura de forma latente, como indica Tuan (2013, p. 189):  

    Esta profunda afeição pela pátria parece ser um fenômeno mundial. Não está limitada a nenhuma  
    cultura e economia em especial. É conhecida de povos letrados e pré-letrados, de caçadores- 
    coletores e agricultores sedentários, assim como dos habitantes da cidade. A cidade ou terra é vista 
    como mãe e nutriz. 

 Desta forma, se pode falar de uma tensão identitária no modo de vida dos moradores destas comunidades 

latinas? As relações entre comunidade-Estado  estabelecem que tipo de conflitos? Como estas comunidades se ne-

gam a um modelo de vida hegemônico? O quanto ignoram as logicas espaciais do rio, da floresta húmida tropical, 

dos manguezais, do semiárido e das chapadas que conformam o Pacifico e a zona de litigio Ceara-Piau? Pois talvez 



 

 

essa ausência histórica de uma lógica capitalista de acumulação entre as comunidades negras, e dos moradores da 

frontera Ceará-Piauí seja uma das causas à negação das formas em que o capital se apresenta nestes territórios 

(OSLENDER, 2008), e a dificuldade por parte do Estado por controla-lo, sendo necessário realizar leituras do mesmo, 

na medida que é compreendida desde seus saberes locais, de forma que os códigos inscritos nestas comunidades 

sejam decifrados para sua compreensão, como também é necessário realizar uma leitura dos mesmos desde a visão 

do Estado-Nação. 
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 Este artigo objetiva discutir a problemática de comunidades tradicionais do Vale do Jequitinhonha (índios 

e quilombolas...) que hoje exercem notável protagonismo etnopolítico (DEUS et al., 2018) - utilizando categorias 

de análise e paradigmas de interpretação explicitamente geográficos-, e relacionando-a com estudos da toponí-

mia regional. Os procedimentos metodológicos compreenderam: pesquisa bibliográfica/ cartográfica/ documen-

tal; inventário toponímico; trabalhos de campo1 com realização de entrevistas semi-estruturadas; sistematiza-

ção/ contextualização das informações; análise e reinterpretação crítica dos conceitos trabalhados. É relevante 

assinalar que Cosgrove (2012) propõe como principal método para a leitura das paisagens a execução de traba-

lhos de campo e a elaboração e interpretação de mapas. O autor ressalta a importância da linguagem e de seu 

significado simbólico, o que pode ser instrumentalizado mediante levantamentos toponímicos e da análise de 

sua relação com as paisagens culturais.  

 A Toponímia corresponde ao estudo interdisciplinar e etimológico dos nomes dos lugares. Os topônimos 

correspondem a testemunhos históricos da vida social de um povo, cujo estudo corresponde a uma alternativa 

para a obtenção de conhecimento sobre a cosmovisão das comunidades que ocuparam determinada Paisagem. 

O inventário toponímico é um procedimento que permite resgatar a memória social de um povo em termos his-

tóricos, geográficos e etnológicos. O procedimento clássico aí envolvido conjuga o levantamento de determina-

do recorte através de cartas com pesquisa documental.  A Toponímia é uma herança preciosa das culturas pas-

sadas. Trata-se de uma verdadeira tomada de posse (simbólica ou real) do Espaço. Ela corresponderia a um tra-

ço da Cultura e uma herança cultural (CLAVAL, 2014).  

 Para Seemann (2005, p. 207), a tarefa da Geografia Cultural “seria investigar, comparar e interpretar o 

significado dos nomes dos lugares e as diferentes versões e visões de sua topogênese, para contribuir para uma 

melhor compreensão da relação entre Espaço e Cultura, no passado e no presente”. Para o autor, estudar a To-

ponímia significa adotar uma perspectiva histórica da Geografia Cultural. A Toponímia pode ser utilizada para a 

compreensão dos lugares como dimensões ontológicas pois estaria associada ao estudo dos nomes dos lugares 

considerando os aspectos da dominação territorial, bem como o surgimento de identidades e significações para 

eles.  Em termos geográficos, a Toponímia poderia, aliás, ser visualizada como uma construção intelectual que 

reflete a complexidade do Território, bem como as particularidades de sua formação e evolução. Através do in-

Processos Socioculturais e Geohistóricos do Jequitinhonha e sua 
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1 Em Diamantina, Minas Novas, Chapada do Norte, Capelinha, Turmalina e Angelândia.  

 



 

 

ventário toponímico pode se perceber o que é, em síntese, um Espaço ou Território. Para Birraux-Ziegler, que inves-

tigou os índios das rain forests, é o conjunto de registros toponímicos do território yanomâmi2 que forma “a espinha 

dorsal da Memória, através do qual, sucessivos lugares de residência das comunidades são recordados pelos mais 

velhos” (BIRRAUX-ZIEGLER, 1995, p. 181, tradução nossa). E como os topônimos incorporam uma percepção tempo-

ral, eles fornecem relevantes informações sobre a história de um território, inalcançáveis através da pesquisa em-

preendida a partir de outras fontes, como assinalaram Rankin et al. (2008) em estudo dos topônimos de índios e es-

quimós, no Canadá. Muitos lugares experimentaram etapas sucessivas de ocupação por populações de diferentes 

origens étnicas e linguísticas; e a diversidade cultural da origem dos nomes dos lugares reflete esta dinâmica históri-

ca. Para Aleru & Alabi (2010, p. 160-161, tradução nossa), pesquisadores que adotaram tal perspectiva para investi-

gar a evolução histórica yorubá3, tais estudos “fornecem valiosos dados, a partir dos quais, vários aspectos histórico-

culturais de um povo podem ser reconstruídos”. Alves et al. (2010, p. 16) assinalam que os topônimos “dizem respei-

to a heranças socioculturais, revelando como as pessoas se relacionam com os seus lugares, pensam, vivem e experi-

mentam o espaço em sua plenitude” e “representam uma justaposição de valores, significados, crenças, enfim, ex-

periências de atores que transpõem no Espaço, suas visões de mundo”; ressaltando que para a compreensão dos 

topônimos é fundamental que os visualizemos a partir dos seus diferentes significados, “já que, por se constituírem 

de maneira dinâmica, continuamente se (re)inventam no tempo e no espaço, sobrepondo-se [aí] valores socioeco-

nômicos, políticos, religiosos e culturais” (ALVES et al., 2010, p. 9). 

 No Vale do Jequitinhonha, há muitos topônimos de origem tupi-guarani que remetem à percepção aguçada e 

conspícua dos elementos da Natureza4 e, por vezes, ao estabelecimento de relações topofílicas dos índios com a 

paisagem: Itinga (Águas Claras), Itaipava (Estância do Rio das Pedras), Inhaí (Correnteza), Itaobim (Pedra Verde), Ara-

çuaí (O Rio das Grandes Araras), etc. - (DEUS, 2015). O inventário toponímico dos vales do Mucuri e Jequitinhonha 

permite ainda o rastreamento da antiga localização de quilombos5, cuja expressiva presença, na região, deveu se à 

grande demanda pela mão de obra escravizada durante o Ciclo da Mineração, período histórico que por sua vez, 

está bem registrado na toponímia de origem européia (portuguesa), a exemplo de: Diamantina, Minas Novas, Extra-

ção, Datas, Pedra Azul, Turmalina, Berilo, Carbonita, Rubelita, Gruta do Salitre, Cachoeira dos Cristais, Córrego do 

Ouro... O que mostra que a toponímia constitui relevante marca cultural e poderoso elemento identitário; e que o 

inventário toponímico revela-se como um instrumento adequado e operacional para a releitura de aspectos históri-

co-culturais essenciais de determinado recorte territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Os yanomâmi(s) constituíam, até o final do século XX, o maior grupo indígena isolado da nossa civilização em toda a América do Sul. As falas 
de seus líderes, em defesa da integridade cultural e territorial do grupo, alcançaram repercussão internacional (BIRRAUX ZIEGLER, 1997).  
3 Escravizados e trazidos compulsoriamente para o Brasil (da Nigéria e Benin), os yorubás influenciaram a cultura de estados como a Bahia, 
inclusive na culinária, pois vários pratos regionais são de origem afro como o abará, o acarajé e o vatapá. 
4 Contemplando aspectos: geológicos, gemológicos, geomorfológicos, hidrológicos, ecológicos... 
5 Em Diamantina, Minas Novas, Carbonita, Genipapo, Grão Mogol, Itacambira, Itaobim, Novo Cruzeiro, Presidente Kubitschek, Rio Vermelho. 
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Introdução 

 O presente trabalho tem por objetivo identificar os espaços territorializados por adeptos do gênero musi-

cal intitulado Metal, popularmente conhecido como Heavy-Metal, na Belo Horizonte dos anos 1980s. Trata-se 

de um grupo social único, dotado de características próprias com práticas de convívio manifestadas no espaço 

urbano. No intuito de representar os territórios construídos pelas bandas de Heavy-Metal da época foram reali-

zadas entrevistas por meio do método de história oral junto aos músicos que vivenciaram a efervescência da 

cena, possibilitando representações cartográficas do fenômeno. A pesquisa compõe o campo de abordagem da 

História Cultural e Geografia Cultural na interseção com a Antropologia Urbana, subsidiada pelos conceitos de 

território, lugar, pedaço, mancha, trajeto e circuito.Os resultados indicam que a cena Metal de Belo Horizonte 

possuía grande abrangência territorial, sobretudo central e pericentral, com diversos locais apropriados pelos 

headbangers. 

Problematização 

 A cidade de Belo Horizonte nos anos 1980s foi palco de uma forte cena Heavy-Metal, quando emergiram 

na capital mineira bandas que alcançaram renome internacional como Sepultura, Sarcófago, Mutilator, dentre 

outras. Contudo, este grupo social que até então era novo para os belo-horizontinos constrastava com o conser-

vadorismo local,sendo a prática headbanger condenável pelos princípios arraigados na cidade e restrita a locais 

que aceitassem minamamente o fã ou músico do Metal. Adiciona-se a isto o fato dos headbangers não serem 

um grupo homogêneo, podendo haver cisões internas que acirrassem a disputa territorial das bandas, seja em 

detrimento de marcos sonoros, estéticos ou na busca pelo maistreen. Diante desta complexa rede de relações, 

a pergunta motivadora desta pesquisa busca responder: a cena Heavy-Metal belo-horizontina teria sido marca-

da por uma míriade de territórios frutos de intensa rivalidade entre bandas, a ponto de fragmentar a distruição 

espacial deste grupo no tecido urbano de Belo Horizonte? 

Metodologia 

 No intuito de estabelecer uma delimitação do número de bandas a serem abordadas para as entrevistas 

foram realizados levantamentos prévios junto a Hemeroteca Histórica com microfilmes de jornais dos anos 

1980s e a enciclopédia colaborativa Encyclopaedia Metallum. Estas duas fontes permitiram a elaboração de um 

banco de dados com referências das bandas de Heavy-Metal de Belo Horizonte. A partir destas referências ficou 

decidido abordar grupos que gravaram discos no recorte têmporo-espacial proposto e num segundo momento 

Headbangers na cidade: os territórios construídos por bandas de 

Heavy-Metal na Belo Horizonte dos anos 1980’s 
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bandas que realizaram shows. A amostragem final foi de onze bandas, entrevistadas a partir um membro represen-

tante. 

 O uso metodológico da história oral abarcou entrevistas realizadas num mesmo formato, com um roteiro semi

-estruturado pautando questões sobre o espaço vivido dos headbangers, salvas via captação de som e imagem com 

aparelhagem multimídia. As referências territoriais contidas nas entrevistas foram tabuladas em planilhas Excel, para 

que assim pudesse ser feita a representação cartográfica deste fenômeno cultural. Com as referências das fontes 

orais em mãos o recurso do software Google Earth possibilitou criar pontos, linhas e polígonos no formato KMZ, des-

tacando com precisão os locais mencionados pelas bandas. Posteriormente, bastou exportar este produto para o 

ArcGis para trabalhar o layout dos mapas territoriais.Auxiliando na ilustração destes territórios os locais menciona-

dos foram classificados nos mapas conforme as categorias emprestadas da Antropologia Urbana, propostas por 

MAGNANI (2008) de pedaço, mancha, trajeto e circuito. 

Resultados 

 Observou-se nas entrevistas que os headbangers possuiam características próprias de territorialização, quase 

sempre fazendo a adaptação locais de para algo que recebesse a conotação da presença do Heavy-Metal. Era co-

mum a sonorização ambiente em bares, a adoção de uma estética marcada por cabelos longos e adereços de ban-

das internacionais, assim como o encontro maciço de pessoas envoltas ao mesmo ideal moldado pelo gênero. Con-

tudo, estes territórios e lugares que o Heavy-Metal se assentava não eram de distribuição homogênea pela cidade. A 

fim de classsificar estes locais e possibilitar uma leitura mais clara dos mapas territoriais da cena foram adotadas as 

categorias antopológicas urbanas de pedaço, mancha, trajeto e circuito. 

 Os pedaços indicam que o Heavy-Metal local se desenvolveu ao longo da porção pericentral da cidade, nos 

bairros que as bandas nasceram. Em apenas um caso houve a sobreposição territorial de bandas neste conceito, mas 

eram de grupos amigos. Contudo, atritos eram comuns entre duas bandas que despontam como as polarizadoras da 

cena: Sepultura e Sarcófago, advindas dos bairros Santa Teresa e Caiçara, respectivamente. Nas manchas, locais de 

encontro em comum de todas as bandas, algumas disputas chegavam a configurar agressões físicas, fomentadas 

muitas vezes pela subdivisão do Metal em extremo (Thrash, Death, Black, War-Metal) e virtuoso (Hard, Heavy, Po-

wer-Metal). Estes locais eram múltiplos e ficavam na porção central da cidade, variando entre bares, casas de shows, 

pontos de exibição de vídeos, lojas de discos, escolas, praças, dentre outros. Já os trajetos configuram o fluxo dos 

headbangers, que se locamoviam pela cidade quase sempre à pé, ou de ônibus conforme as distâncias percorridas.  

 A cena ou circuito Heavy-Metal possuía então territórios diversos, com diferentes potencialidades de uso dos 

headbangers e compunham uma nova forma dos jovens belo-horizontinos se expressarem no espaço urbano. 
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Introdução/problematização 

 Nos assentamentos rurais do município de Mambaí, estado de Goiás, os quintais, que possuem como 

principal característica a localização próxima à casa, estão presentes em todos os lotes. Alguns mais exuberantes 

com uma imensa variedade de plantas alimentícias, ornamentais e medicinais, outros de tamanhos menores 

com um quantidade mais reduzida de espécies. Os quintais e as atividades que são ali desenvolvidas fazem par-

te da realidade e das vivências cotidianas das famílias assentadas. 

 A lógica do trabalho nos assentamentos rurais visa atender as necessidades dos membros família e as ati-

vidades no lote são realizadas por todos, divididas de acordo com o sexo e a idade. A divisão sexual do trabalho, 

orientada de acordo com uma cultura patriarcal que prega a superioridade masculina, atribui papéis diferencia-

dos para cada um dos sexos e dicotomiza os espaços nos assentamento rurais. Às mulheres é reservada a esfera 

do privado e as atividades reprodutiva, associadas aos cuidados com a casa e a família, nos espaços domésticos. 

Já para os homens é relegada a esfera pública e as atividades produtivas nos espaços fora da casa. 

 As atividades no quintal, por serem próximas à casa, é uma tarefa caracterizada como feminina. As mu-

lheres são as principais responsáveis pelo plantio e pela manutenção das plantas e, também, pelo cuidado dos 

animais presentes nesse espaço. Nessa perspectiva, o objetivo desse artigo é analisar o trabalho das mulheres 

assentadas nos quintais e a importância desses espaços para a reprodução das famílias nos assentamentos do 

município de Mambaí, estado de Goiás. 

Metodologia e área da pesquisa 

 Para alcançar o objetivo proposto foram realizadas pesquisa teórica sobre: relações de gênero, trabalho 

feminino no meio rural, assentamentos rurais, quintais, soberania alimentar entre outros. Para complementar a 

pesquisa teórica utilizou-se de pesquisa de campo com a observação dos quintais e realização de entrevistas 

com mulheres dos assentamentos de Mambaí (GO). 

Tabela 1: Número de entrevistas realizadas nos assentamentos de Mambaí - 2015 e 2016 

 

 

 

 

 

Fonte: SIPRA/INCRA (2016); Pesquisa de Campo (2015-2016). Org.: Mesquita (2017). 

 O município de Mambaí possui 6.871 habitantes, destes 2.069 estão no meio rural. Está localizado no nor-

deste de Goiás, limitando-se à leste com o estado da Bahia, o que influencia sobremaneira nas atividades econô-
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ASSENTAMENTO ANO DE CRIAÇÃO N. DE FAMÍLIAS Nº DE ENTREVISTAS 

Agrovila 1999 28 5 

Cynthia Peter 2004 40 9 

Capim de Cheiro 1995 15 9 

Paraná 1995 39 6 

Mambaí 1995 19 4 

Total   205 44 

 



 

 

micas do município. Situa-se a nordeste da capital do estado, Goiânia, distando aproximadamente 509km desta e a 

301km a nordeste da capital do país, Brasília. Sua área de 880,624Km² está em uma Área de Proteção Ambiental, 

denominada Nascentes do Rio Vermelho (APANRV).  

Resultados 

 Nos assentamentos em Mambaí (GO), os quintais possuem uma grande diversidade de plantas, as quais são 

de muita utilidade e importância para as famílias. A produção de frutas, verduras e grãos como banana, laranja, li-

mão, goiaba, manga, maracujá, acerola, caju, jaca, mamão, batata-doce, abóbora, mandioca, milho, café, feijão en-

tre outros; a criação de pequeno animais (suínos e galináceos) que fornecem carne, banha e ovos, são importantes 

fonte de nutrientes e proteínas, que enriquecem a refeição diária das famílias. As plantas medicinais (alecrim, boldo, 

alcanfor, hortelã, erva cidreira, capim de cheiro), são frequentemente usadas pelas(os)assentadas(as), para curar 

dores, infecções e resfriados.  

 Os quintais contribuem para a soberania alimentar das(os) assentadas(os), a soberania é aqui entendida como 

a autonomia para definir as próprias políticas e estratégias de produção e consumo, de acordo com as necessidade e 

a cultura de cada família (VIA CAMPESINA, 1996; PERREIRA, 2014). Além de possibilitar que as famílias assentadas se 

tornem menos dependentes do mercado, de produtos industrializados e de medicamentos. Ressalta-se também a 

importância dos quintais enquanto conservador de uma grande diversidade de espécies e da qualidade ambiental da 

fauna e da flora do Cerrado, uma vez que não há a utilização de produtos químicos. 

Com a divisão sexual do trabalho e dos espaços nos assentamento, as mulheres passam a maior parte do seu dia na 

casa e no quintal. A permanência nos quintais permite que elas conheçam as características de cada espécie, o me-

lhor momento para plantar e para colher determinado alimento, a utilização de cada planta, seus benefícios e male-

fícios.  

 O quintal torna-se, dessa forma, um espaço de saberes, é nele que as mulheres reproduzem seus conheci-

mentos sobre o solo, o clima, as plantas e os animais. Conhecimentos e experiências que são transmitidas de gera-

ção em geração e adquiridos por meio das vivências cotidianas, das tradições e da cultura que há em cada região. 

 Nos assentamentos rurais, os quintais também abrigam atividades de socialização e lazer das famílias. As mu-

lheres assentadas destacam o prazer em descansar sob a sombra de uma árvore, de comer uma fruta fresca colhida 

“direto do pé" e a liberdade que os(as) filhos(as) possuem para brincar ao ar livre nos quintais. 

 Nesse perspectiva, concordamos com Quaresma (2015) e Almeida (2016) que os quintais são espaços singula-

res nos quais, por meio das diversas atividades desenvolvidas e das relações neles estabelecidas, se produz vida. São 

nesses espaços que também se revelam mecanismos sociais de produção e reprodução da família assentada no 

meio rural. 

 Os quintal são espaços de vida, de saberes e fazeres. Deste modo, a sua manutenção, assim como a valoriza-

ção e o reconhecimento do trabalho realizado pelas mulheres nesses espaços, podem contribuir para a reprodução 

social e cultural das famílias assentadas e, também para a conservação do Cerrado local. 
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Introdução 

 Esse resumo apresenta uma compressão contextualizada e historicizada das representações sociais e cul-

turais de comunidades ribeirinhas, localizadas às margens do Rio Madeira em Porto Velho/RO, perpassando pe-

las discussões das representações socioculturais que o ser humano cria para se legitimar e identificar o seu lu-

gar. O marco teórico da pesquisa fundamentou-se predominantemente nas concepções da Geografia Cultural 

(CLAVAL, 2007) por possibilitar compreender o espaço e o lugar através de uma determinada cultura transmiti-

da de geração para geração. Assim, a pesquisa apresentada parte do princípio de que é no lugar ribeirinho onde 

se encontram as representações do modo de vida deste grupo social e que essas são características da inter-

relação tanto entre as gerações de moradores das comunidades ribeirinhas, bem como a relação com o meio 

ambiente, social e cultural em que vivem. Dessa forma, ao discutir o lugar ribeirinho identifica-se a cultura de 

populações tradicionais que possibilita a compreensão de um espaço Amazônico que surgiu a inter-relação dos 

ribeirinhos com a natureza direcionando para o imaginário sobre a Amazônia (GONDIM, 1994. LOUREIRO, 1995). 

A pesquisa foi desenvolvida pautada na metodologia do Espaço Vivido (FRÉMONT, 1980) e História Oral (MEIHY, 

2005). Portanto, interpretou a construção contextualizada das representações do espaço amazônico e compre-

endeu-se que a partir de uma discussão cultural existem diferentes maneiras do ser humano interagir no mun-

do, identificando e explicando as relações entre ele, o lugar onde vive e os acontecimentos do cotidiano. Assim, 

buscando o afeto e a segurança, o homem cria e organiza seu lugar repleto de sentimentos e valores, que fazem 

parte da sua cultura. Nesta perspectiva a pesquisa desenvolvida demonstrou ainda uma possibilidade de com-

preender a formação das espacialidades amazônicas direcionando as leituras para um recorte teórico, temporal 

e espacial que conduz para uma interpretação das representações culturais do modo de vida ribeirinho no espa-

ço Amazônico-caboclo. 

Problematização 

 A construção da problematização surge anterior à execução desta pesquisa, com uma atividade desenvol-

vida na antiga Cachoeira do Teotônio em Porto Velho/RO, ano de 2004. Durante essa atividade e em diálogo 

com um morador e pescador na comunidade, foi afirmado que a COBRA GRANDE não permitirá que as turbinas 

das usinas, que na época estavam em construção, pudessem funcionar, pois ela irá quebrá-las. A partir deste 

contato surgiram os primeiros questionamentos voltando para o universo mitológico dos ribeirinhos da Amazô-

nia. Afinal, que tipo de “coisa” é essa capaz de quebrar uma turbina? E ainda, o que proporciona para que ela 

exista no grupo? Esses questionamentos se desdobraram para um enfoque teórico-metodológico fundamenta-

do no campo de conhecimento da Geografia Cultural sendo o lugar o objeto principal dessa pesquisa.  

 Assim, segue como principal problematização que inter-relação subjetiva existe entre o ribeirinho e o 

meio em que vive? A partir deste questionamento, se desdobraram os outros que neste resumo limitam-se em: 

Quais são suas representações culturais? Como estão presentes os símbolos e significados do narrador no seu 

lugar a partir de suas representações culturais após construção das barragens? Para responder a esses questio-

namentos as leituras, a luz da Geografia, foram realizadas durante a execução da pesquisa e selecionadas con-
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forme as indagações que surgiram no período do trabalho de campo demonstrando a existência de uma relação 

subjetiva e afetiva do narrador com o lugar. Nesse sentido, a problemática da pesquisa perpassou pelo significado do 

lugar, considerando Tuan (1983), na experiência pessoal do narrador / ribeirinho (SILVA, 1994), respeitando sua cul-

tura e reconhecendo as particularidades de cada vivencia, ao lugar. 

Metodologia 

 Toda pesquisa geográfica com enfoque cultural possibilita abordar os significados e valores que o indivíduo 

atribuiu a sua existência ao lugar, bem como as relações sociais e espaciais com o meio (COSGROVE, 2000). Partindo 

desse princípio, o caminho trilhado neste trabalho fundamenta-se no entrelaçamento das propostas metodológicas 

desenvolvidas Frémont (1980), Espaço Vivido, e Meihy (2005), História Oral. Assim, foi possível abordar e interpretar 

as relações no espaço ribeirinho enfocando as afetivas e os elementos representativos da cultura ribeirinha e os mei-

os para identificação da relação do homem com o meio: olhar (observar), ouvir e falar. A coleta de dados ocorreu 

por meio de entrevistas livres com pergunta de corte e abordando a concepção de vida do narrador. As entrevistas 

foram transcritas, textualizadas e transcriadas considerando os princípios da História Oral. 

Resultados 

 Identificou-se uma cultura ribeirinha com uma relação intrínseca com o rio e a mata representada na organi-

zação da vida deste grupo.  Um modo de vida que se pode identificar símbolos e valores que representam os ele-

mentos da floresta nas relações espaciais. Os pontos de análise partiram das representações mitológicas voltadas 

para relação do caboclo com o lugar onde vive e que resultou na formação de uma cultura própria do homem na 

Amazônia, caracterizada pela subjetividade ligada à região, aos grandes rios e a mata fechada (SOUSA, 2004). Uma 

cultura com representações que conferem sentido às experiências vividas do ribeirinho e consequentemente ga-

nham lugar na cultura ribeirinha. Identificou-se ainda nas comunidades ribeirinhas a existência de elementos carac-

terísticos da cultura de populações tradicionais. Faz um recorte para os seres encantados (LOUREIRO, 1995) por cor-

responderem uma das representações culturais da cultura ribeirinha destacando a Cobra-Grande, o Boto, o Matinta-

Perera e o Curupira. Constata-se, principalmente no caso específico dos seres encantados que as experiências indivi-

duais compartilhadas tornam-se coletivas, pois durante a coleta de dados nota-se que há somente uma experiência 

vivida pelo próprio narrador, às outras situações ocorrem com outros moradores da comunidade. De qualquer for-

ma as experiências são compartilhadas e narradas com todas as características enigmáticas de cada situação (TUAN, 

1983). Em todas as narrativas estão presentes experiências que envolvem os seres encantados e foi na ligação afeti-

va com o lugar que melhor desenvolveram a fala.  
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 O estado de Goiás abriga a maior área territorial brasileira destinada a uma população de aproximada-

mente 4 mil afrodescendentes denominada de Quilombolas e, localmente, no Norte de Goiás, de Kalunga. Por 

lei estadual desde 1991, o Sitio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga pertence aos mesmos; contudo, suas 

terras carecem de demarcação para legitimar a posse, processo moroso nos órgãos governamentais para sua 

execução. Na ausência de demarcação surgem nas fronteiras conflitos permanentes, a falta de titulação impede 

para financiamentos agrícolas e as ações sociais são irregulares.  

 Também, vários são os projetos de assentamentos, parcelas distribuídas para fins agrícolas de plantio e 

criações geralmente em solos empobrecidos e ou com escassez de água. No Norte de Goiás e no Vão do Paranã 

uma boa parte dos assentados, ainda sem titulações definitivas de suas parcelas, lutam para assegurar sua so-

brevivência a despeito de ausência de políticas sociais, de assistência técnica e de financiamentos agrícolas; as 

estradas precárias agravam sua exclusão. 

 Neste contexto, o questionamento evidenciado no titulo expõe um dilema acadêmico, social e político e 

norteará as discussões. Para tanto, baseou-se em levantamento bibliográfico incluindo documentos oficiais, te-

ses e dissertações e pesquisa de campo nos Quilombolas e, desde 2012, aproximações com os projetos de as-

sentamentos. 

 Nesta reflexão é pertinente recorrer ao confronto ideológico proposto por Todorov (2003), por meio da 

imagem do “eu” e do “outro”. Ao olharmos para o “outro”, deparamo-nos com a diferença, ou seja, valores indi-

viduais ou grupais constituídos de símbolos culturais que podem gerar atração e ou repulsa.  

 Esta discussão sobre esta dualidade entre o “eu” e o “outro”, aproxima-se daquela que Almeida (2003) 

adota ao discutir sobre a busca da poética do sertão feita no contraponto do conhecimento cientifico (o discur-

so dos eruditos, dos de “fora”) com o conhecimento popular (construído pelos de “dentro”, com base na viven-

cia e experiência dos sertanejos). 

 Esses valores reforçam as diferenças, pois deixam claro o antagonismo entre os de “dentro”/ “eu” e o 

“outro”/ “de fora”, este último, muitas vezes gerador de relações que podem ser vistas, conforme Raffestin 

(1993), como trunfos de poder que justificam o domínio por meio do qual fazem do “eu”, a exemplo do Quilom-

bola e assentados, um “outro”. 

 Em outra perspectiva o “eu,” pode ser o intelectual que julga poder falar pelo outro, o subalterno e, por 

meio dele, construir um discurso de resistência.  

 De acordo com Spivak (1998, p.12) este termo subalterno descreve “as camadas mais baixas da sociedade 

constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibili-

dade de se tornarem membros plenos no estrato social dominante.” A concepção de subalternidade é, assim, 

uma leitura critica da sociedade. 

 No caso do sujeito, Hall (2006) afirma que contemporaneamente o processo de identificação produz o 

sujeito pós-moderno, conceptualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identi-

Quilombolas e assentados no Cerrado Goiano –  
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dade é formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpela-

dos nos sistemas culturais que nos rodeiam.  Anteriormente, a noção de sujeito sociológico refletia a crescente com-

plexidade do mundo moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e auto-

suficiente. Era admitir que ele era formado na relação com "outras pessoas importantes para ele", que mediavam 

para o sujeito os valores, sentidos e símbolos - a cultura - dos mundos que ele/ela habitava. E, como ser ético. 

 Para Foucault (2004) o sujeito se constitui como ético quando é capaz de se posicionar de forma crítica diante 

do estabelecido, sem negar que o poder discursivo teve influência em sua própria vida. Segundo Lacerda (2008), não 

se pode pensar as relações de poder em Foucault sem a sua relação com os campos de saberes e nem os saberes 

isentos de poder. Porém, o tema central de sua obra não são as relações entre saber e poder, mas o sujeito. 

 Touraine (2009) concebe a existência do sujeito enquanto contestação, isto é, do indivíduo que se rebela con-

tra as condições sociais que lhes são impostas. O sujeito é, então, a construção do indivíduo atuante. Para ele, não 

se pode separar o indivíduo de seu contexto social. Ele aponta uma tendência não mais de sujeição e predestinação, 

mas de um sujeito que se cria por si mesmo, um sujeito que se constrói na historicidade, ou seja, que se torna con-

testatório dentro de um contexto social. Ele postula a ideia de que um indivíduo só se sente sujeito na medida em 

que tem consciência de sua responsabilidade perante a dignidade e a humanidade dos “outros” indivíduos.  

 Este mesmo autor (2009) menciona que figura do que ele entende ser o sujeito é encontrada nas relações 

cotidianas, uma vez que a vida das pessoas é feita de rotinas, de sofrimentos, de pequenas alegrias, bem como de 

grandes paixões ou raivas enraizadas. Nesse cotidiano, todos os esforços para sobreviver, para se redimir, para resol-

ver problemas de trabalho ou de ordem familiar, são lugares onde o sujeito se constrói na afirmação de si, no direito 

de viver uma vida individual, no respeito ao outro, ao diferente, nas estratégias de proteção contra o poder das or-

ganizações e dos governos. 

  A identidade é definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em 

diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um "eu" coerente. Isso vale ser posto para 

entender os Quilombola e o Assentado. 

 Comecemos pelos grupos que politicamente se autoidentificam como quilombolas, mas que nem sempre fo-

ram constituídos de movimentos que se rebelaram contra a situação da escravidão ou grupos insurrecionais. São 

grupos que desenvolveram diferentes formas de resistência na manutenção de seus modos de vida em um determi-

nado território (MENDES; MARQUES, 2012). 

 Estes autores chamam atenção para a categorização do termo quilombola, cuja incorporação ocorre por meio 

de uma identidade atribuída pelo outro. Entretanto, tais categorias, tanto quilombo quanto Quilombola, vem sendo 

utilizadas pelos grupos como forma de reafirmação da condição de um grupo etnicamente diferenciado. 

 Quando as comunidades negras utilizarem a categoria étnica “quilombola”, chamaremos atenção no texto, 

pois  eles estarão se reportando a:1 – Ação política de afirmação étnica e de distinção em relação ao outro; 2 – Con-

sideração da condição histórica de subalternidade;3 – Incorporação das categoriais como uma possibilidade de traço 

distintivo, apresentado pelo Estado, com vistas ao reconhecimento e à demarcação de seus territórios tradicionais; 4 

– Incorporação das categorias para acesso às políticas públicas; 5 – Vivendo no entre-lugar, quando assumem a cate-

goria étnica do outro para, por intermédio dela, transformar sua condição de subalternidade. 

 Dessa forma demarcaremos posições dos escritos, bem como as situações em que os grupos apresentam ca-

racterísticas de viver no entre-lugar. 

 Sobre os assentamentos, centramos nossa atenção naqueles situados na Microrregião do Vão do Paranã, nove 

municípios onde se encontram 42 Projetos de Assentamentos com um total de 3.075 famílias.  

 Estas famílias, geralmente, passam por uma etapa de ocupação de uma terra que não exerça sua função pro-

dutiva. Acampados em barracas de plástico, sem água e dependendo de uma cesta básica para alimentação familiar, 

meses podem passar neste território precarizado antes do Incra conceder a parcela de terra na terra cobiçada. O 



 

 

Incra sorteia as parcelas entre os inscritos. Ou seja, o sorteio pode lhe atribuir um lote desprovido de solo fértil, sem 

curso d´água em seu interior e nem sempre com vizinhança de sua escolha. 

 Pode se afirmar que estes assentados são portadores de identidades múltiplas derivadas de suas naturalida-

des, de suas auto-atribuições como produtores rurais/lavradores e ou agricultores familiares e mesmo aquela que 

lhes  como sem-terra, invasores, ocupantes.Ou conforme a tipologia de Castells (1999)   os assentados têm uma 

identidade de resistência, criando assim trincheiras de resistência e de sobrevivência por estarem  em condições 

desvalorizadas.No entanto, na condição de ocupantes de  uma parcela no Projeto de Assentamento constroem-se 

identidades de projeto pois usando do material cultural que possuem, redefinem sua posição social  na sociedade  e, 

ao fazê-lo, buscar a transformação de toda a estrutura social. 

 Este contexto faz também, refletir sobre sua condição de viver entre-lugares considerando o anterior do as-

sentamento e o viver atual, um espaço definido e legitimado por normas e diretrizes do Incra.  

 Convém finalizar refletindo sobre a subalternidade. O assentado como o Quilombola, pobres, subalternos, 

estão numa ordem de despolitização que passa a ser condicionante do próprio discurso. O pobre como aquele mar-

cado por um conjunto de carências, muitas vezes desqualificado pelas condições em que vive e trabalha, enfrentan-

do cotidianamente o confisco de seus direitos mais elementares. Ele busca, a exemplo do assentado e Quilombola, 

na prestação de serviços sociais públicos, alternativas para sobreviver (YAZBEK, 1996, p. 83-84). 

 Como subalterno e pobre o assentado estão inseridos na mesma classe social, nos espaços de subalternização 

em que se inserem para sobreviverem, encontram o cerceamento de suas vozes. A não visibilidade do subalterno o 

torna desprovido de qualquer acepção de direitos. Inicia-se a imposição do silêncio com a doutrinação do subalter-

no. Ele, na condição de inferioridade em que se encontra, passa a não ter voz. Diante deste contexto, o que existe 

para considerar os Quilombolas e assentados como sujeitos? 
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Introdução 

 As discussões sobre monoculturas nas áreas rurais há tempos vêm destacando os diversos problemas que 

elas causam nos lugares. No cerrado mineiro, os impactos da monocultura da cana-de-açúcar podem ser vistos 

nas reocupações de áreas de pastagem, cultivo de soja, dentre outros. 

 Intrigam-nos, em meio a tantas reordenações e imposições, a resistência camponesa. Suas formas de coe-

xistências com o agronegócio criam implicações ao próprio processo produtivo indicando lógicas sociais adver-

sas à forma como os camponeses se articulam, reelaborando as suas permanências na terra. 

 Na comunidade São Jerônimo, analisamos camponeses que vivem interpretando as mudanças e nesse 

processo acabam criando um universo de significados pautados em suas sociabilidades, saberes e lógicas sociais 

que permitem que essas pessoas continuem existindo como camponeses.   

 Aparentemente dialetizam suas práticas sócioprodutivas, estabelecendo pluriatividade, reciprocidades e 

mutualismos. No lugar as pessoas criam suas articulações estabelecendo combinações culturais e religiosas com 

os membros de sua comunidade. 

 No lugar, eles desenvolveram uma espécie de mecanismo de absorção que lhes permitem reagir a partir 

daquilo que conseguem reunir na família e na comunidade, exaltando seu caráter resiliente na capacidade de 

lidarem com os imprevistos. 

 Considerando as particularidades desses sujeitos, compreendemos que sua permanência no lugar deriva 

das suas reações as tensões provocadas pelo mercado. O envolvimento das famílias na criação e recriação de 

estratégias é decisivo para a vida no lugar. 

 Nestes envolvimentos, nos intriga a capacidade dos camponeses incorporarem às suas demandas princí-

pios antigos da sua mutualidade social. Eles têm conseguido estabelecer, com os vizinhos, formas de se reorga-

nizarem no lugar, incluindo as conquistas tecnológicas e o trabalho familiar em um sistema de trocas que lhes 

permitem, por exemplo, contar com o trator do outro para reservar a comida dos seus rebanhos. 

 Eles lançam mão do mutualismo como forma de fortalecer seu território e consequentemente, a vida no 

lugar. Compreendemos que esses sujeitos ao cooperarem uns com os outros fortalecem a vida em comunidade.  

 Na comunidade há dinamismos na evolução dos instintos morais que se desenvolvem no decorrer de suas 

demandas longos acordos. Neste processo apreendem e também ensinam aquilo que podem adquirir/

conquistar a partir dos apoios mútuos. 

 A situação da comunidade decorre do envolvimento de seus membros na (re)significação da solidarieda-

de humana incluída nas relações observadas no lugar São Jerônimo, no município de Limeira do Oeste, enquan-

to forma de (re)existência camponesa. 

Problematização 

 A inserção da monocultura da cana apesar de fazer parte de um contexto de exploração de recursos natu-

rais e da força de trabalho, vai além da subordinação dos camponeses.  Neste sentido, abordamos o mutualismo 

Mutualismos camponeses no Lugar São Jerônimo –  

Limeira do Oeste/MG 

A
p

r
e

s
e

n
ta

ç
ã

o
 O

r
a

l 

1 Mestre em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia. Email: monicazuffi@hotmail.com 
2 Professor Doutor do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. Email: rosselvelt@ufu.br.  

 

mailto:rosselvelt@ufu.br


 

 

camponês e as suas transformações, ressignificações em diversas situações, nas quais induzem/determinam uma 

nova configuração das suas relações sociais. 

 Nesta reconfiguração, o território dos camponeses da comunidade em questão é pensado a partir de suas 

lógicas socioculturais que os relacionam, nos seus espaços de vivência/existência. Circundados/tencionados pela 

lógica capitalista tende a criar novas territorialidades baseadas nas suas experiências. Nessa perspectiva objetivam 

suas habilidades no estabelecimento de compromissos de várias ordens, a fim de atender as suas demandas. Assim, 

buscamos compreender as condições socioculturais e espaciais que os levam a (re)criarem práticas camponesas, 

estabelecendo novos significados.   

Metodologia 

 Nesse estudo, consideramos e praticamos a observação dos modos de vida das pessoas que vivem na comuni-

dade São Jerônimo, município de Limeira do Oeste-MG. Comparamos temporalmente e espacialmente a prática do 

mutualismo. No diálogo com as famílias procuramos conhecer o mutualismo como sistema que fundamenta a vida 

na comunidade, pois se os homens fazem a história, é a partir daquilo que a história fez deles (GUERRA, 1993). 

 Estudamos essa comunidade que se situa em uma mesorregião geográfica dominada pela expansão do agro-

negócio sucroalcooleiro onde acompanhamos o processo de reocupação dessas áreas há mais de uma década. As-

sim também procuramos descrever e analisar aquilo que temos visto. No campo coletamos informações e material 

fotográfico que indica situações de devastação dos Cerrados e a implementação de uma agricultura de precisão que 

a partir do uso de investimentos de capitais assegura o desenvolvimento do agronegócio. Entretanto, chamam-nos a 

atenção as relações que as comunidades tradicionais vêm estabelecendo nesses lugares para manter seus territó-

rios.  

Resultados 

 Nesta pesquisa, observamos várias tensões que desencadeiam lutas pela existência social, cultural e territorial 

de um sujeito histórico do cerrado mineiro. Suas habilidades em se adaptar também indicam a sua capacidade de 

estabelecer arranjos e estratégias sociais para continuar existindo, em um lugar onde a persistência dessas pessoas 

demanda organização comunitária. Viver sob pressão do agronegócio é também se arranjar nas tensões postas a 

partir da dinâmica da produção canavieira ligada ao setor sucroalcooleiro e sucroenergético.   

 Analisar as reações dos camponeses nos levaram a debruçarmos sobre os conteúdos socioculturais que com-

põem as relações, ações e reações desses sujeitos. No convívio com as familias fomos enveredando para o estudo da 

solidariedade humana, pelas relações de trocas, inclusive simbólicas e principalmente a ajuda mútua.  

 O mutualismo resgata nesses sujeitos, a essência e a base do ser camponês. No campo, as paisagens ressal-

tam as diversas formas de cooperação, bem como as lógicas sociais que compõem o lugar São Jerônimo.  

 Nos tempos atuais, a ajuda mútua é uma forma de (re)existência social daqueles camponeses, pois vivem em 

meio as diversas transformações que o agronegócio impõe.  

 Ao contrário dos agentes dos complexos agroindustriais, os camponeses apresentam uma relação próxima 

com os ciclos da natureza, definindo nessa relação um sistema de vida referendado e legitimado na comunidade. 

Neste processo observa-se a existência de sabedorias vinculadas ao ambiente em que estão inseridos e, por isso, se 

particularizam entre cada família do lugar.  

 No cotidiano, a compreensão dos ciclos da natureza propicia a criação de estratégia que comparecem no uso 

e no manejo do território. Eles constroem e transmitem seus saberes como uma construção histórica da vida. Assim, 

os relatos de seus moradores, comparecem no texto como conteúdo das suas territorialidades arranjadas no lugar. 
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Introdução 

 Nesse texto analisamos as estratégias de permanência criadas pelos assentados no Projeto de Assenta-

mento Santa Rosa em Paracatu, noroeste de Minas Gerais. O assentamento foi implantado pelo Incra no ano 

2000, abrigando 65 famílias em lotes individuais de 36,7 hectares. No entanto, as condições nas quais houve a 

locação das famílias são precárias, não gerando melhorias em suas qualidades de vida.  

 O acesso a terra e a possibilidade de tocarem a vida como camponeses ainda não se efetivou. Entrando 

em uma terra sem benfeitorias e não tendo recursos financeiros para torná-la produtiva, logo se viram ofere-

cendo parte da sua capacidade de trabalho aos empresários do agronegócio de grãos no Projeto de Colonização 

Paracatu, em um lugar denominado de Entre Ribeiros.  

 As nossas pesquisas realizadas no lugar, ano 2018, portanto quase duas décadas após sua implantação, 

revelam-nos que há ainda assentados que não conseguiram realizar seus projetos de vida a partir do trabalho na 

terra. As famílias continuam dependendo de renda obtida com o trabalho externo. No entanto, tal situação não 

é absoluta. Há particularidades, derivadas de estratégias socioprodutivas construídas pelos assentados. Elas indi-

cam possibilidades de permanência nos lotes, fazendo destes, um lugar de vida. Trata-se de atividades como a 

criação e ordenha de gado leiteiro, o cultivo de frutas, extração e comercialização de polpas.    

Problematização  

 Considerando as condições nas quais conquistaram o lote, os assentados não conseguiram, de imediato, 

realizar os seus projetos familiares.  Dois fatores foram considerados tendo em vista as tensões enfrentadas pe-

los camponeses: foram assentados em um imóvel sem benfeitorias e se encontravam em precárias condições 

financeiras. Juntos, esses dois fatores, foram responsáveis por colocar os assentados na dependência dos recur-

sos públicos, inclusive para financiar a produção. O Estado com suas políticas públicas, a partir do Pronaf, dispo-

nibilizou apenas uma quantia de R$ 10.000,00 por família assentada, quantidade insuficiente para que pudes-

sem tornar a terra produtiva.   

 Diante do exposto, no texto, buscamos apresentar as tensões derivadas da relação com o Estado, com o 

agronegócio e as iniciativas de produzir alimentos. Nesse processo há frustrações que se manifestam no grande 

número de desistências. Contudo, a situação daquelas famílias que continuaram no lote será analisada conside-

rando as suas estratégias criadas para permanecer, mesmo que delas não obtenham o seu sustento imediato.   

Metodologia 

 A pesquisa foi organizada e conduzida a partir da conjunção etapas essenciais. Assim, conduzimos o nosso 

trabalho estabelecendo diálogos com os assentados. As informações nos levaram a estabelecer descrições e 

comparações das experiências dos camponeses. Além disso, praticamos vivencias de campo, bem como as leitu-
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ras referentes à questão agrária e aos assentamentos.  

Resultados 

 A pesquisa nos permitiu constatar que, no assentamento Santa Rosa, a conquista do lote não se constituiu em 

uma condição positiva e adequada aos anseios dos camponeses. O projeto familiar de trabalharem para a família e 

obterem renda suficiente para o sustento do grupo ainda não se efetivou. Observamos que, ao invés de atender às 

demandas dos camponeses, o assentamento acabou atendendo antes, às necessidades do agronegócio vizinho, ao 

disponibilizar, no seu entorno, a mão-de-obra que o mesmo necessita em alguns períodos do ano.  

 Desse modo, afirmamos que o assentamento foi implantado para atender as demandas do agronegócio. No 

processo de conquista do lote, estar na terra, de fato, ainda não representa viver do trabalho que nela se efetiva. A 

renda familiar, em parte, depende do trabalho externo. Nessa situação, o camponês ainda continua separado da sua 

terra de trabalho, como historicamente esteve, e mais, que continua servindo à grande propriedade como também 

sempre esteve.   

 No lugar, as tensões são intensas. Seus projetos de vida são constantemente adiados. Além da imposição de 

duas jornadas de trabalho, no lote e no agronegócio, a renda que a família reúne não é suficiente para criar as condi-

ções de produção na propriedade. Os recursos monetários que conseguem juntar são aplicados em infraestrutura, 

em atividades que não geraram renda imediata, como por exemplo, a construção de cercas, a perfuração de poços 

para o abastecimento de água, o trabalho de agrimensura para a divisão dos lotes, a abertura de estradas e a cons-

trução da moradia.  

 Não tendo os recursos necessários para produzirem na terra não conseguem gerar renda. Os investimentos 

demandados inclui o desmatamento, preparo da terra, formação de pastagens, eletrificação e abastecimento de 

água. Sem renda, submetem-se a precarização do trabalho no agronegócio.  

 Na condição de assalariados, mesmo que temporariamente, projetam reunir recursos para se tornarem pro-

dutores de leite. Considerando o processo de autoexploração a que estão submetidos, nesse texto, consideraremos 

que as condições de infraestrutura, ofertadas pelo Estado, a partir da reforma agrária, não permitem aos assentados 

obterem renda a partir do trabalho familiar.  

 Dessa forma, a entrada do camponês na terra é incompleta, parece que ainda se mantém separado da mes-

ma. A situação será analisada como parte de uma estratégia bem articulada pelo Estado e o agronegócio em benefí-

cio do capital no sentido de se apropriar do trabalho camponês sem ter que desembolsar grandes quantias em salá-

rios  

 Nesse contexto de imposições e de manifestação de poder, os assentados, de forma exposta, acabam se con-

vertendo em reservas de braços para atender as necessidades do agronegócio que os circundam. Nessa condição, a 

vantagem ao agronegócio se estabelece na possibilidade de não ter compromissos com a reprodução da mão-de-

obra ali disponível. No assentamento, os camponeses produzem, parcialmente, o seu sustento.  

 Comparativamente, o agronegócio da atualidade acaba se utilizando dos mesmos recursos que a grande fa-

zenda utilizava no passado: o artifício de conceder o direito de as famílias camponesas ocuparem certas porções de 

terras para que pudessem conservar ali, e com custos mínimos, os braços necessários em determinadas épocas do 

ano, como nas ocasiões de preparo da terra, plantio e colheita.   

 As tensões são constantes. Contudo, algumas famílias vão se articulando e reunindo condições de trabalha-

rem para si mesmas. Como produtores de leite, encontram-se subordinadas ao mercado, no caso em questão, à co-

operativa para a qual fornecem toda a produção. Como leiteiros, acabam se convertendo em consumidores de inú-

meras mercadorias comercializadas pela Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu (COOPERVAP). A cooperati-

va/empresa explora o trabalho camponês quando compra o leite e quando fornece mercadorias.  
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Introdução 

 Partimos da compreensão de que o espaço vai se tornando marcado por símbolos, a partir disso sendo 

dotado pelas mais diferentes formas de criação de identidades territoriais – conforme Bonnemaison (1997), Cla-

val (1999), Di Méo & Buléon (2007), Haesbaert (2004), Heidrich (2017) – isso se faz presente em forma de apro-

priação de espaço, de um determinado lugar, por um determinado grupo. Estas vinculações territoriais, onde 

estas práticas acontecem, são fundamentais para entender os múltiplos territórios existentes no espaço. Incor-

poramos a este entendimento aplicando ao espaço urbano, onde então a parte estrutural da cidade é também 

algo em construção, modificação e não algo estanque, logo os símbolos e as práticas de apropriação espacial em 

territórios estão sempre sendo constituídos, pensados e engendrados. Portanto, dar voz aos diferentes atores, e 

analisar os seus discursos nos permite ter um entendimento de como estes processos se desenvolvem e são 

percebidos a partir dos mais distintos territórios da cidade, bem como dentro destes próprios territórios. 

 Então, ao tomarmos o espaço como um produto social, ele não existe por si próprio ou como condição 

dada, ele é produzido. A partir desse entendimento, Henri Lefebvre (2013) rompe com a ideia generalizada de 

que o espaço seja uma realidade material independente. Para tanto, o espaço e tempo são entendidos como 

aspetos da prática social, sendo assim, não existem em uma teoria universal, sendo compreendidos apenas no 

contexto de uma sociedade ou grupo em específico. Na leitura de Blanca Ramírez (2004), para conceber e per-

ceber o espaço, é necessário viver no espaço, e neste sentido o espaço é real e mental de uma vez só, sendo 

assim por isso um produto social.  O destaque é para uma compreensão de que o espaço é produzido e de que a 

produção do espaço se dá em três dimensões dialeticamente conectadas, ou seja, não se separam, estas dimen-

sões se afetam, se provocam e se relacionam. A tríade conceitual proposta por Henri Lefebvre (2013) é ao mes-

mo tempo individual e social, pois denota de processos individuais e sociais em simultâneo, e está composta das 

práticas espaciais, das representações do espaço e do espaço de representações. 

 Nossa discussão com este trabalho é a de observar como as formas de apropriação/dominação do espaço 

por diferentes atores, dentro do espaço urbano, se estabelecem. Para isso, adotamos uma comunidade periféri-

ca para a observação, e a partir disso, buscamos entender quais são os elos de ligação destes atores com esta 

porção de espaço apropriada/dominada.  

Problematização 

 Este trabalho procura apresentar e discutir sobre as diferentes formas de ligação entre uma comunidade 

e o espaço, sendo assim, nestas ligações estão presentes a criação de referências espaciais que dão suporte pa-

ra sua identidade e também para as suas estratégias de apropriação/dominação deste espaço por um determi-

nado grupo. Essa apropriação vem muito associada quando fazemos o exercício de reflexão teórica sobre a cria-

ção e invenção de práticas sociais, como instrumentos de apropriação/dominação do espaço. A partir desses 

apontamentos, procuramos discutir então, como uma comunidade periférica adota estratégias para afirmar seu 

pertencimento e constrói uma identidade, atrelada a uma porção do espaço, e se apropria com e a partir dessa 

porção para engendrar as formas de reprodução social e econômica, é dizer, é a partir dessa porção de espaço 

que estão engendradas as características de vida cotidiana destes atores. 

Espaço de escuta: as vozes da apropriação e dominação  

espacial na Vila Dique, Porto Alegre, Rio Grande do Sul 
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 Nossa prerrogativa de pesquisa é que, então, por essa constante disputa no campo do exercício de poder e 

das relações de apropriação/dominação sobre uma porção de espaço, como os discursos devem ser contextualiza-

dos e diferenciados? Quem enuncia? Para quem se enuncia? Quais são estas narrativas? De qual posição partem os 

discursos? Quais suas intencionalidades? Essas diferenças enunciativas podem revelar outras geografias, fornecendo 

pistas sobre as diferentes formas de uso, sobre as relações de dominação e apropriação dos diferentes atores que ali 

atuam e também para os possíveis silenciamentos/invisibilidades que esses atores ocasionam. Portanto objetivamos 

registrar e caracterizar as narrativas dos moradores da comunidade observada, para fins de estabelecer ligações en-

tre as ações de apropriação e dominação do espaço, que dotam o espaço de símbolos e marcas, e buscamos eviden-

ciar isso a partir de entrevistas com aqueles que engendram e são engendrados pelas relações que constituem com 

este espaço.  

 A comunidade que estaremos observando é a Vila Dique, é uma comunidade de ocupação urbana periférica, 

que está localizada na Avenida Dique, Zona Norte, entre os bairros Anchieta e Sarandi, no perímetro urbano do mu-

nicípio de Porto Alegre. Esta comunidade que em quase três décadas de ocupação se apropriou deste espaço, e o 

transformou e o inventou como território, agora passa por um processo de descaracterização e remoção desde o 

ano de 2009, em um conflito entre agentes públicos, que justificam sua remoção e realocação pelos mais diferentes 

discursos e motivações.   

Metodologia 

 Este trabalho utilizará de recursos de discussão teórica sobre a apropriação do espaço, dando ênfase para a 

formação distinção dessa porção em território e também de atividades prático-empíricas, que serão essencialmente 

a realização de entrevistas do tipo narrativas junto aos moradores da comunidade observada.  

 a) Discussão teórica 

 No sentido de aprofundamento teórico, o desenvolvimento desta proposta está em diálogo com o campo da 

 Geografia Social: espaço social, território, territorialidades, atores, ação, apropriação e dominação, bem como 

 das teorias da Linguística Aplicada, sendo estas: análise de discurso e análise de conteúdo. 

 b) Atividades prático-empíricas 

 Nossa estratégia metodológica é a de registrar os discursos a partir das vozes dos atores locais, a partir da 

 transcrição das entrevistas do tipo narrativas realizadas com os moradores. Estes registros são muito valiosos, 

 tanto para caracterizar o território a ser pesquisado, registrando informações que são enunciadas sobre o 

 mesmo e observando como isso se manifesta nas relações sociais ali estabelecidas. 

Resultados 

 As diferenças nos discursos e enunciados se justificam como foi proposto por Bakhtin (1992), pois possuem 

linguagem de um ponto de vista histórico, cultural e social. Ainda dentro dessas proposições, tomamos a ideia de 

que uma mesma frase pode ter sentidos diferentes, pois as formas semânticas da linguagem são variáveis. É com 

estas proposições que apresentamos os enunciados, ou seja, as unidades de comunicação que os moradores da Vila 

Dique associam a representação desta porção de espaço, como sendo seu território. 

 Com base na ideia desenvolvida por Alicia Lindón (1999) de que as narrativas nos contam as práticas do lugar, 

espera-se que estas entrevistas estejam marcadas pelas suas trajetórias de vida, como atores individuais e também 

como coletivo em forma de comunidade. É a partir dessas entrevistas que visamos realizar a ligação entre as discus-

sões teóricas sobre as formas de apropriação e dominação do espaço, e as questões de ações diretas no espaço, a 

partir dos moradores.  

 Assim, esperamos caracterizar esta porção do espaço a partir das entrevistas narrativas realizadas com os mo-

radores, onde então os enunciados poderão promover a noção prévia de sua função, controle, identidade, prática 

ou pertencimento. Mas esta enunciação poderá estar em tensão quando diferentes atores disputarem o controle 



 

 

das práticas com uma mesma objetivação ou intencionalidade, queremos dizer com isso, quando houver uma dispu-

ta por um mesmo território. Os atores que interagem com este território são formadores e portadores de discursos, 

e estes são reflexos das inter-relações sociais manifestadas naquele território. Os discursos enunciam modos de se 

viver particulares no espaço, definido em território, mas também são parte da estratégia desenvolvida para a apro-

priação daquele espaço em território, distinguindo os seus praticantes e os associando a esta porção de espaço de-

terminada.  

Bibliografia Parcial 

BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. In.: Estética da criação verbal. Trad. Maria Ermantina Galvão Gomes e Pereira. 

São Paulo: Martins Fontes, 1992. 

BONNEMAISON, J. La géographie culturelle. Paris: Éditions du C.T.H.S., 1997. 

CLAVAL, Paul. O território na transição da pós-modernidade. In: Geographia, vol 1, nº2, 1999.p. 7-26. 

DI MÉO, G.; BULÉON, P. L’ espace social. Lecture geógraphique dês sociétés. Paris: Armand Colin, 2007. 

HAESBAERT, R. O mito da desterritorialização:  Do “fim dos territórios” à multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2004. 

HEIDRICH, A. L. Vínculos territoriais – Discussão teórico metodológica para o estudo das territorialidades locais. In : 

GEOgraphia, vol. 19, n. 39, p. 29-40, 2017. 

LEFEBVRE, H. La producción del espacio. Madrid: Capitán Swing Libros, 2013 [1974]. 

LINDÓN, A. Narrativas autobiográficas, memoria y mitos: una aproximación a la acción social. In: Economía, Sociedad 

y Territorio, vol. II, n. 6, 1999. p. 295-310. 

RAMÍREZ B. R. V. Lefebvre y la producción del espacio sus aportaciones a los debates contemporáneos. In: Veredas. 

Revista del pensamiento sociológico. México: UAM, nº 8, 2004, p. 61-73. 

 

 



 

 

TEIXEIRA, Maria Cristina Villefort 

PEREIRA, Ana Beatriz Mascarenhas 

MEDEIROS, Mirelli Borges 

SOUSA, Elieth Amélia  

Introdução 

 No dia 5 de novembro de 2015, a barragem de Fundão contendo rejeitos de mineração em Bento Rodri-

gues, subdistrito de Mariana, rompeu-se provocando o maior desastre tecnológico da história brasileira. Deze-

nove pessoas morreram e duzentos e trinta municípios ao longo do Rio Doce foram diretamente impactados. O 

povoado de Bento Rodrigues tornou-se emblemático por ter sido o primeiro a ser atingido pela lama, destruindo 

grande parte de seu território. 

 A catástrofe não apenas destruiu Bento Rodrigues como criou a necessidade da sua reorganização territo-

rial. Devido à impossibilidade de retornar ao local original, a população foi realocada provisoriamente em Maria-

na e será reassentada em outro terreno, já definido. Contudo, o vínculo com o território original ainda se man-

tem, reforçando a noção de territorialidade, ou seja, relação entre as práticas cotidianas e o ambiente que leva 

à formação da identidade.  

Problematização 

 Os impactos físicos, assim como os socioeconômicos ocasionados por desastres tecnológicos, são propor-

cionais às dimensões das atividades minerárias, sobretudo as lavras a céu aberto. Estes empreendimentos têm 

capacidade de induzir mudanças significativas nas relações territoriais em virtude da reconfiguração do territó-

rio, desestruturando a dimensão espacial e simbólica. (CARSALADE, 2010). 

 Em Bento Rodrigues as práticas sociais estavam embasadas em uma forte relação de vizinhança e a um 

profundo sentimento de pertencimento que foi desestruturado com o desastre. Apesar disso, parte da popula-

ção do povoado continua utilizando o povoado para festividades significativas da comunidade já que o território 

original ainda constitui referencial de memória. Neste sentido Holzer (2013, p.25) destaca que o território é de-

finido como espaço “do comum-pertencer de determinado grupo”.   

 Além da utilização do antigo povoado para celebrações diversas, desde fevereiro de 2016 está em circula-

ção o jornal “A Sirene” produzido e publicado pelos atingidos com apoio das Universidades Federal de Ouro Pre-

to e Federal de Minas Gerais. O nome do jornal refere-se ao alarme que não foi acionado no dia do acidente, 

apesar de ser obrigatório o alerta de emergência para populações vizinhas às mineradoras. A Sirene registra fa-

tos e relatos sobre Bento Rodrigues na perspectiva de seus habitantes, além de informações detalhadas sobre 

seus direitos. As falas relembram histórias; retratam lugares e pessoas; evidenciam sentimentos sobre o ocorri-

do. A continuidade destas ações deixa acesa a esperança em recuperar o espaço físico e simbólico de Bento.  

Metodologia 

A partir do levantamento de relatos dos moradores acerca de sua relação com o lugar, com a vizinhança e de 

seus modos de vida contidos no Jornal A Sirene, pretende-se verificar a conexão da memória da população de 

Bento Rodrigues ao antigo território,  

Resultados 

 Buscamos identificar os elementos que constituíam a dimensão simbólica do antigo território de Bento 

O retrato da memória em Bento Rodrigues 
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Rodrigues, ainda identitários da população e que podem, de certa forma, auxiliar na aproximação da realidade vivida 

com as novas territorialidades que serão estabelecidas.  

Palavras-chave: Bento Rodrigues; territorialidade; identidade; memória. 
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Introdução  

A realidade geográfica age sobre o homem através de um alerta da consciência 

(Eric Dardel-2011) 

 As transformações eminentes da pós-modernidade, favoreceram uma dinâmica territorial diferenciada 

nas Comunidades Tradicionais Urbanas e contribuíram para que conflitos de identidade ocorressem. As comuni-

dades quilombolas da Lagoa dos Índios e Jardins Cascatas, possuem culturas diversificadas, atreladas aos seus 

descendentes e por motivos diversos sofreram modificações em seu contexto social. 

 Essas mudanças ocorrem segundo Gómez (2001, p. 16), em virtude das inúmeras transformações do es-

paço geográfico, conforme citação abaixo: 

    Por ello, desde el punto de vista geográfico, la historia de la humanidade se interpreta como la 
    historia de la apropiación y transformación de la Tierra, en especial de su biosfera, a través de 
    la acción de las sociedades humanas. Y, por otro lado, se entiende también como la história de 
    la trasnformación de los humanos debida a los efectos de la apropriación y transformación del 
    espacio y la biosfera terrestre.  

 Para Dardel (2011, p.176) a realidade geográfica e, para o homem, então, o lugar onde ele está, os luga-

res de sua infância, o ambiente que atrai sua presença e enfatiza como a Terra que ele pisa ou onde ele traba-

lha, conforme citação a seguir: 

    A ciência geográfica pressupões que o mundo seja conhecido geograficamente, que o homem 
    se sinta e se saiba ligado à Terra como ser chamado a se realizar em sua condição terrestre. A 
    realidade geográfica age sobre um homem através de um alerta da consciência.  

 Neste contexto a tese em andamento; discute como ser tradicionais no urbano e os problemas que en-

frentam. Para compreendermos melhor, participam da proposta as Comunidades Quilombolas Urbanas de Apa-

recida de Goiania/GO conhecida pelo nome de “Jardim Cascata” e a Comunidade Urbana de Macapá/AP deno-

minada de lagoa dos Índios.  

 O nome Lagoa dos índios surgiu com os seus primeiros habitantes, os indígenas; e aos poucos a comuni-

dade foi sendo habitada por negros refugiados que vinham pelas margens dos rios e igarapés, e se assentavam 

dentro das florestas de terra firme, ou pelas matas do cerrado.  

 O Quilombo Urbano Jardim Cascata, tem hoje aproximadamente 200 pessoas registradas. Ele foi criado a 

partir de 1991 por alguns membros do quilombo urbano que moravam em Aparecida de Goiânia e outras regi-

ões do estado não terem condições de adquirir habitações. Assim, eles começaram uma ocupação nesta região 

de Aparecida de Goiânia. Seus objetivos eram de conseguirem um lugar para estabelecerem suas famílias e resi-

dências.  

Metodologia e Resultados Parciais da Pesquisa  

 Os resultados parciais foram desenvolvidos com base documental e empírica. Fizemos levantamentos 

O Território das Comunidades Tradicionais Urbanas 
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bibliográfico e documentos emitidos pelo INCRA, MP e SEMA3. As primeiras visitas às comunidades foram executa-

das com observações e conversas informais anotadas em diário de campo para direcionar a tese, pois os relatos do-

cumentais trouxeram uma realidade merecedora de um estudo aprofundado. 
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Gustavo Herrmann 

Introdução 

 Este trabalho tem como proposta discutir abordagens ou dificuldades de como se dá a ocorrência na cole-

ta de dados referente a construção de mapas mentais, ou seja, o momento de interação entre pesquisador e 

sujeito. Esta proposta surge como um relato do autor a respeito de dois dos seus trabalhos. A partir do momen-

to em que coletar dados, nesse caso, a construção de mapas mentais com sujeitos, apresenta-se como uma situ-

ação delicada, o qual a posição do pesquisador precisa ser detalhadamente pensada.  

 Partiremos do relato de como foi o processo para a construção de mapas mentais em dois trabalhos. O 

primeiro intitulado “GEOGRAFIA E ESTUDO DO LUGAR: A CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO II - UFSM/SANTA 

MARIA/RS” e o segundo, “GEOGRAFIA, LUGAR E PERCEPÇÃO: O CASO DO PARQUE FARROUPILHA EM PORTO 

ALEGRE-RS”. A construção deste artigo objetiva compreender dificuldades, procedimentos, posicionamentos em 

relação ao momento de realizar a coleta de dados para os seus trabalhos, assim, buscando a construção de uma 

pesquisa preocupada com sua metodologia.  

 Assim, partiremos para uma análise destes dois trabalhos avaliando seus procedimentos metodológicos e 

resultados. Compreendendo os passos que a pesquisa se propôs e avaliar o posicionamento tomando pelo pes-

quisador no momento da construção dos mapas mentais. Também avaliando as possibilidades de uso dos ma-

pas mentais para a Geografia.  

 Desta forma almejamos contribuir com possíveis discussões a respeito da construção de mapas mentais 

para a pesquisa geográfica. Preocupando-se com os caminhos metodológicos para uma maior precisão em rela-

ção à pesquisa. Discutindo possibilidades, compreendendo as dificuldades que possam ocorrer durante o limiar 

do trabalho. Ora, todo e qualquer pesquisador pode acabar enfrentando dificuldades para a realização do seu 

trabalho e aqui, não diferente, pretendemos discuti-las. 

 Salienta-se que este trabalho também é um relato, uma autorreflexão sobre possibilidades e dificuldades 

que a pesquisa pode apresentar, e nós como geógrafos pesquisadores precisamos superar alguns obstáculos. 

Problematização 

 A problemática da pesquisa concentra-se em discutir como se dá a coleta de dados, pontuando o uso dos 

mapas mentais como uma ferramenta metodológica. Esta ferramenta que se apresenta como um instrumento 

passível de capturar a subjetividade do ser. (MACIEL; HERRMANN; COSTA, 2016).  

 O ponto central deste trabalho, busca compreender possibilidades, dificuldades, metodologias de ação 

para a realização de trabalhos que usem o mapa mental como uma ferramenta de análise, não somente para a 

geografia como outras áreas de conhecimento. 

Metodologia 

 A metodologia consiste em analisar os dois trabalhos e realizar uma autorreflexão crítica sobre o processo 

de execução de cada um deles. Ao mesmo tempo usando bibliografias que busquem avaliar posicionalidade do 

pesquisador frente a sua pesquisa.  Assim, buscando compreender os caminhos metodológicos seguidos para 

assim discuti-los. 

Resultados 

 A partir da leitura realizada de ambos trabalhos e analisando seus resultados, é possível averiguar uma 

Dificuldades e possibilidades no uso de mapas mentais  

como ferramenta de análise 
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variedade de mapas mentais que nos fazem refletir como ocorreu a coleta de cada um deles. Apenas o pesquisa-

dor / autor do trabalho sabe como realmente se sucedeu cada momento de sua pesquisa. Estes momentos quando 

narrados para a academia em sua escrita cientifica, muitas vezes perdem espaço para relatar anseios e questiona-

mentos que surgiram durante o processo e apenas pontuam o resultado final. 

 Também foi possível observar um vasto número de mapas mentais e suas possibilidades de serem usados pa-

ra captar a subjetividade dos sujeitos da pesquisa. (MACIEL; HERRMANN; COSTA, 2016).  

 Como resultado pretendemos também trazer discussões a respeito do mapa mental, como suas construções 

sígnicas que estão inseridas em contextos sociais se apresentam nessa forma subjetiva e singular através do sujeito 

(KOZEL, 2007). Discutir as possibilidades de uso do mapa mental na Geografia, e também se há dificuldades do uso 

desta ferramenta de análise na pesquisa. Como ocorre a coleta no trabalho de campo, o que diz a teoria e como 

aplica-la. 

 Por fim, a proposta de construção deste trabalho busca contribuir para a ciência geográfica a respeito do pro-

cedimento metodológico para usar mapas mentais. 
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Introdução 

 A ocupação do leste e nordeste de Minas Gerais está diretamente relacionada à posição dos rios Jequiti-

nhonha e Doce e seus afluentes. Nos primórdios do processo de povoamento estes vales representavam impor-

tante via de penetração dos europeus no interior do território brasileiro à procura por metais preciosos e dia-

mantes. Findado o ciclo da mineração, as famílias e comunidades ali estabelecidas, passaram a valer-se dos so-

los e das margens dos seus rios para sustentar uma agricultura de subsistência, fazendo uso intenso dos recur-

sos hídricos locais para atividades de lazer, banho, cocção, dessedentação humana e animal. Ainda hoje, as co-

munidades rurais no município de Santo Antônio do Itambé, localizado aos pés do Pico do Itambé, mantêm as 

formas de ocupação e usos das águas dos rios em suas atividades diárias, tendo o Rio Guanhães, bacia do Rio 

Doce, como estudo. Este elemento da paisagem proporciona identidade com o lugar a partir dos seus usos, es-

tabelecendo uma relação cultural. O presente artigo contribui com a extensão e discussão dos resultados da 

pesquisa intitulada “Águas: usos e riscos associados. Contradições no coração do Espinhaço - município de Santo 

Antônio do Itambé – MG”, que realizou análise de amostras da água em pontos do rio comprovando sua conta-

minação por coliformes e os riscos associados aos usos identificados em entrevistas, apresentada pelos autores 

ao Programa de Bolsas de Iniciação Científica (Probic - 2017) com subsídio da Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de Minas Gerais (FAPEMG).  

Problematização 

 Com o desdobramento de lançamento de efluentes sanitários, os níveis de contaminação das águas su-

perficiais e subterrâneas do Ribeirão Branco (Rio Branco) e Ribeirão Areia (Rio Preto) são notórios. Estes cursos 

d’água confluem na área urbana, bem próximo ao aterro controlado (60m), cujo chorume, em hipótese, percola 

para o lençol freático e escoa para o ribeirão, desaguando no Rio Guanhães. As águas contaminadas seguem 

para a zona rural, onde as populações que habitam suas margens fazem usos diversos. Diante destes problemas, 

o presente artigo identifica os usos que as famílias rurais fazem das águas do Rio Guanhães no município de San-

to Antônio do Itambé e a relação cultural com este elemento da paisagem, no qual se propõe a analisar os im-

pactos que a poluição do rio provoca na relação de identidade e aos costumes desses usos. Tal estudo lança luz 

sobre as contradições do modelo de desenvolvimento da era pós-moderna em suas projeções sociais.  

Metodologia 

 Os levantamentos para a sustentação do marco teórico objetivaram as categorias de análise, lugar, paisa-

gem, identidade cultural. Entendendo que a proximidade das residências com o rio provoca maior identidade 

com o lugar, contato, relação cultural de uso, e ocupação do solo, criou-se um buffer do Rio Guanhães, no limite 

do município de Santo Antônio do Itambé, de 500m para identificar quais são as residências mais próximas geo-

graficamente ao leito das duas margens. A partir das imagens aéreas do software Google Earth (2013) foram 

identificadas 101 edificações ao longo do rio no limite do buffer. De forma amostral, foram selecionadas por 

sorteio 30 residências para realização das entrevistas estruturadas/padronizadas seguindo um roteiro previa-

mente estabelecido, de modo a obter respostas ás mesmas perguntas a fim de investigar os usos que fazem das 

águas do rio. A estrutura dessas entrevistas se dividiu em identificação, levantamento socioeconômico, dados da 

Contaminação das Águas e os Impactos nos Usos Culturais.  

Comunidades rurais ao longo do Rio Guanhães no  

município de Santo Antônio do Itambé – MG 
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propriedade como criação e produção, saúde, e a relação de identidade com o rio. Foram visitadas famílias de oito 

comunidades rurais: Ouro Fino, Ponte do Guanhães, Beira do Guanhães, Guritas, Cipó I, Campo da Lagoa, Córrego do 

Pilão e Taquaraçu de Cima. Esta etapa da pesquisa contou com a colaboração da Secretaria de Ação Social da Prefei-

tura e da Emater na disposição de transporte e motorista até as residências. Todas as entrevistas foram autorizadas 

pelos entrevistados após leitura do TECLE – Termo de Consentimento Livre Esclarecido, aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da PUC Minas. As respostas das entrevistas foram transcritas e tabuladas em planilha de 

Excel. As respostas das perguntas abertas foram interpretadas e relacionadas umas com as outras a partir da experi-

ência e observação em campo, uma empiria pautada em raciocínios instruídos pelos conhecimentos teóricos e rela-

ção com a população objeto de estudo.  

Resultados 

 Mesmo com a evolução dos modos de produção, organização social e influência do urbano e das sociedades 

modernas, o Rio Guanhães se resignificou mantendo o caráter de utilização, apropriação e relações. É um elemento 

de lazer e sobrevivência. A água do rio é usada na dessedentação dos animais, 39% da população amostrada são 

proprietários de gado, entre eles, 75% das respostas afirmaram que o pasto vai até a margem do Guanhães e afluen-

tes, desmatando a mata ciliar intensificando o assoreamento do rio. Desta forma em conjunto com a poluição, o nú-

mero e variedade de peixes reduziram segundo os entrevistados, diminuindo a prática da pesca entre os habitantes, 

que garantia alimento e renda. A criação do gado e pesca são atividades que estiveram presentes na ocupação e for-

mação do espaço, mas atualmente necessita de orientação e técnica prestadas por órgãos ambientais para conciliar 

as atividades econômicas, preservação do meio ambiente e qualidade de vida. Normalmente o abastecimento hídri-

co nas casas se dá por desvios e captações diretas de córregos, nascentes ou em bombeamento de cisternas, mas 

identificou-se nas amostragens que a água é bombeada ou carregadas em baldes diretamente do Rio Guanhães, au-

mentando o contato direto na limpeza da casa, banho, lavar o rosto e mãos, escovar os dentes, hortaliças e lavagem 

da roupa, esta última que também é feita diretamente no rio. O consumo da água do rio não foi constatado em ne-

nhuma das respostas, no entanto em épocas de seca extrema, seu consumo não foi descartado. Cientes que os cur-

sos de água da micro bacia recebem esgoto, o Rio Guanhães fica então classificado como impróprio à recreação pri-

mária (resolução nº 274 do Conama, 2000), no entanto, o banho e nado no rio são constantes principalmente entre 

as crianças e jovens. Foram identificados vários pontos de balneário ao longo do rio que proporcionam o encontro e 

o lazer das famílias e turistas, reafirmando a relação direta cultural de identidade e uso, mas ameaçado devido a 

contaminação da água, feita também por famílias rurais que lançam esgoto no rio, desconsiderando usos que seu 

vizinho a jusante realiza. Portanto é necessário tratar o Ribeirão Areia para devolver ao rio águas livres de contami-

nantes, realocar o aterro do lixo urbano e realizar atividades de educação ambiental junto as comunidades para evi-

tar novos riscos ambientais, garantindo a qualidade de vida e possibilidades de usos.  

Bibliografia Parcial 

 Em acordo com Paul Claval (2003) “a cultura é herança e experiência”, sendo assim, os usos do rio foram fei-

tos por gerações do início das ocupações aos dias de hoje, mas resignificados com as mudanças e transformações 

das apropriações do espaço e da natureza. Tais usos deram características as formas de ocupações e essas relações 

de uso permitiram uma identidade com o rio, elemento da paisagem. Um grupo de geógrafos franceses, seguidores 

do exemplo de Armand Frémont (1933), defendiam que “para uma parte das sociedades ainda tradicionais, as pes-

soas não poderiam definir suas identidades sem referência ao espaço onde moravam”, apresentado por CLAVAL 

(2003), em conferencia proferida no 3º Simpósio Nacional sobre Espaço e Cultura na UERJ, em 2002. Armand 

Frémont, por sua vez, segundo CLAVAL (2003), acreditava que “a tarefa de uma descrição incluía a experiência do 

espaço vivido pelas pessoas da zona estudada”. Assim, é exatamente esta experiência, vivencia, contato, usos dos 

elementos da paisagem que fazem a construção da cultura local, permitindo as análises da presente pesquisa. Para 

CORRÊA (2003), a Geografia Cultural: 

    Considera tanto o passado como o presente e futuro, realiza estudos em várias escalas espaciais, 
    tem uma inerente característica política, e especialmente, distingue-se por uma especifica aborda 



 

 

    gem, focalizada na análise dos significados que os diversos grupos sociais atribuem, em seu proces 
    so de existência, aos objetos e ações em seus espaçotemporalidades.  

 Desta forma, a análise dos significados atribuídos pelos grupos sociais aos objetos (tendo em consideração o 

rio) e as ações (tendo em vista os usos) é o que se atribui a presente investigação. Indo em acordo com Philip L. 

Wagner; Marvin W. Mikesell (1962), a Geografia Cultural “fornece uma crítica da utilização do meio ambiente pela 

humanidade”, as análises e investigações a ela atribuída podem “iluminar e orientar o desenvolvimento do homem e 

a experiência do espaço”. Portanto os usos que se fazem do rio, seja usos culturais ou consequentes do urbano con-

tam a história da ocupação do homem no espaço e indica o que se pode fazer em relação ao futuro.  

Palavra-Chave: Efluentes sanitários. Paisagem. Lugar. Identidade cultural. 
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Para Suertegaray (2002), o  trabalho de campo deve ser compreendido como “um instrumento de análise 

geográfica que permite o reconhecimento do objeto e que, fazendo parte de um método de investigação, per-

mite a inserção do pesquisador no movimento da sociedade como um todo”. Nessa perspectiva, ele não deve 

ser confundido e reduzido como mais uma realidade dada somente à contemplação desconectada do planeja-

mento da pesquisa, pois o campo de trabalho é o lugar do outro, de suas experiências vitais e, sobretudo de co-

mo compreende o mundo, mas é também, o momento da vivência singular, subjetiva e particular daquele que 

se propõe a estar no lugar do outro, ir ao encontro daquilo que lhe causa a emoção de desvelar as peculiarida-

des do espaço geográfico construído pelo homem que o vivencia de forma emocional, para além da sua materi-

alidade visível. 

 Seguindo essa linha de raciocínio, Dardel (2011) exprime a relação de reciprocidade que liga o homem a 

paisagem, o que denominou de geograficidade, que é o “resultado da relação existencial que ‘liga o homem à 

Terra’”, o qual converge um “conjunto de relações e de trocas; direções e distâncias que fixam de algum modo o 

lugar de sua existência”.  

 Na visita às comunidades quilombolas do Moura e Boa Vista em Oriximiná/PA, buscou-se compreender a 

retomada e a valorização dos saberes que envolvem a atividade ceramista, mais conhecida como ‘Cultura do 

barro’, que está relacionada à trajetória histórica de sua ancestralidade afroindígena.  

 Nesta direção, instigou-nos compreender a importância da cultura do barro e os valores simbólicos que 

uma peça de barro pode carregar, questões iniciais que entrelaçam a trajetória de uma comunidade e sua rela-

ção com a natureza, o espaço e o artesanato. 

 As terras quilombolas de Oriximiná estão divididas atualmente em nove territórios: Água Fria, Trombetas, 

Alto Trombetas, Erepecuru, Jamari, Ariramba, Cachoeira Porteira, Moura e Boa Vista, com aproximadamente 

1.200 famílias, que sobrevivem principalmente da pequena agricultura, caça, pesca, criação de animais e extrati-

vismo.  

 Ambas compartilham a mesma ancestralidade africana, pois seu passado histórico está diretamente rela-

cionado à fixação dos quilombos na região, durante o século XIX, os quais foram formados por negros que fugi-

ram das fazendas de cacau das regiões de Alenquer, Óbidos e de Santarém (ACEVEDO &CASTRO,1998). 

 A convivência mútua, entre os negros e indígenas, permitiu com o passar dos anos a transmissão dos sa-

A “Cultura Do Barro” nas Comunidades Quilombolas do  

Moura e Boa Vista: Saberes que Proporcionam a  
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beres tradicionais sobre o lugar, bem como a miscigenação etnocultural, o que se pode observar não só nas caracte-

rísticas fenotípicas das populações quilombolas, mas, sobretudo nas suas manifestações culturais, pois nas noites 

culturais eles reúnem algumas comunidades e revivem os ritmos, danças, fazem bebidas como a caiçuma, alimentos 

e a cerâmica, que aprenderam com seus antepassados. 

 Desde o século XVII várias missões expedicionárias, religiosas e de pesquisa, sobretudo as pesquisas arqueoló-

gicas na região do baixo amazonas, demonstraram a existência dessa miscigenação. 

 Com o passar do tempo esta atividade foi se restringindo a habilidade de poucas mulheres mais velhas, e por 

motivos diversos a produção estava se perdendo e ficando em desuso, perante o fácil acesso a outros tipos de vasi-

lhas, utensílios e panelas em diferentes materiais facilmente encontradas no comércio em Oriximiná.  

 Foi nas comunidades do Moura e Boa Vista, que nossa observação pode compreender o cotidiano e a forma 

como atualmente realizam a produção de cerâmica e qual sua importância para o resgate e valorização da cultura 

local. 

 Concordamos com Claval (2001) ao afirmar que a cultura “é a soma dos comportamentos, dos saberes, das 

técnicas, dos conhecimentos e dos valores acumulados pelos indivíduos durante suas vidas”, sendo herdada e trans-

mitida desde tenra idade às crianças e jovens, como se pode observar no processo de produção artesanal das cerâ-

micas das comunidades do Moura e Boa Vista. 

 Podemos observar esse trajeto ou processo de construção das cerâmicas a partir da leitura das imagens que 

propomos a fim de visibilizar seus saberes e práticas culturais enquanto comunidades do Moura e Boa Vista/

Oriximiná – PA. 

 O trabalho de campo permitiu reunir relatos e algumas informações que se referem ao processo de produção 

artesanal da cerâmica das comunidades do Moura e Boa Vista, o qual se inicia na obtenção da matéria prima básica, 

que se destina ao preparo da argila e do caripé, a mistura da argila, as técnicas de produção manual e finalmente a 

queima, onde foram reunidas num conjunto dos principais procedimentos como a coleta e preparo da argila, a cole-

ta e preparo do caripé, as técnicas de produção manual, queima, pintura, envernizamento. 

 Nossa observação participante nas comunidades quilombolas do Moura e Boa Vista foi fundamental para que 

pudéssemos compreender a retomada e a valorização dos saberes que envolvem a atividade ceramista, mais conhe-

cida como ‘Cultura do barro’ que está diretamente relacionada à trajetória histórica de sua ancestralidade afroindí-

gena, que permitiu formar gerações ‘livres’ e como irmandades estão ligadas por uma rede de parentesco e solidari-

edade que formam a base de sua identidade cultural.  

 Atualmente a atividade ceramista, mais conhecida como ‘Cultura do barro’, foi efetivada como Programa Cul-

tura do Barro e dentre suas várias ações educativas e de pesquisa, conseguiram ampliar e empreender a atividade 

ceramista como uma fonte de geração de renda sustentável, pois as comunidades envolvidas produzem peças utili-

tárias e decorativas, réplicas do estilo de cerâmica Konduri, Marajoara, Santarém e até do Maranhão e ainda são 

multiplicadores do programa que se inicia em outras comunidades.   

 A resiliência histórica das comunidades quilombolas de Trombetas, sem dúvida, permitiu até hoje a solidarie-

dade e continuidade de suas lutas pela sobrevivência, pois é o que lhes confere o sentido de unidade e pertencimen-

to ao lugar que construíram e que, ainda hoje, continuam a lutar pelo reconhecimento jurídico de demarcação e ti-

tulação de seus territórios em face às novas prospecções minerárias que continuam a avançar sobre os territórios 

tradicionais da região. 
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Resumo Expandido 

 Nas últimas décadas têm sido emergentes os discursos sobre o protagonismo das comunidades tradicio-

nais, devido ao seu elevado quantitativo e os conflitos territoriais com empreendimentos minerários; hidrelétri-

cos; de silvicultura; fundiários e unidades de conservação de proteção integral. No estado de Minas Gerais, inte-

gram essa categoria os povos indígenas, as comunidades quilombolas, os pescadores artesanais, os povos de 

terreiro, os geraizeiros, os vazanteiros (moradores tradicionais da vazante), os veredeiros (que ocupam, usam e 

preservam tradicionalmente as veredas, subunidade do bioma cerrado/gerais), os apanhadores de flores sem-

pre-vivas, os faiscadores (que exercem o garimpo artesanal), entre outros (MPMG, 2014). 

 Na mesorregião do Vale do Jequitinhonha, localizada na porção nordeste de Minas Gerais, registra-se 

uma diversidade de comunidades tradicionais representados por quilombolas, garimpeiros artesanais 

(faiscadores), apanhadores de flores sempre-vivas, entre outros, que reproduzem historicamente seu modo de 

vida, de forma peculiar, com base na cooperação social e relações próprias com a natureza. 

 As comunidades tradicionais de garimpeiros e quilombolas do Vale do Jequitinhonha mantêm uma rela-

ção intrínseca com a história da extração de gemas e de ouro, uma vez que os atributos naturais influenciaram 

fortemente o processo de ocupação regional, que remonta ao período colonial, quando diversos bandeirantes 

adentraram as regiões interiores da capitania das Minas Gerais em busca de diamantes e pedras preciosas. 

 As relações identitárias territoriais dessas comunidades encontram-se representadas pela toponímia de 

vários municípios do Vale do Jequitinhonha, como: Diamantina; Pedra Azul; Itaobim; Jequitinhonha; Berilo; Tur-

malina; Bandeira; Rubim; Itamarandiba, Minas Novas, entre outros, além de manifestações culturais como o 

festejo de Nossa Senhora do Rosário dos Garimpeiros. Entretanto, essas representações socioculturais são mui-

tas vezes invisibilizadas pela sociedade, o que contribuiu para os processos de marginalização histórica e a nega-

ção identitária desses grupos. 

 Nas últimas décadas, a atividade garimpeira reduziu-se significativamente no Vale do Jequitinhonha, le-

vando-se em consideração o contingente total de atores envolvidos (REYS, 2014). Os principais motivos que inci-

taram a paralisação da atividade estão pautados na deficiência das ações de planejamento e gerenciamento da 

atividade minerária, além da dificuldade no atendimento à legislação mineral e ambiental vigentes.   

 A decadência da atividade extrativa na região ocasiona inúmeros transtornos para as comunidades tradi-

cionais aí domiciliadas, como garimpeiros e quilombolas que dependem economicamente da atividade, interfe-

rindo, inclusive, nas relações socioculturais e nos processos de territorialização e desterritorializaçao, com a mi-

gração e a procura por novas alternativas de geração de renda.  
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 A prática de atividades ligadas à conservação e valorização do patrimônio geológico e mineiro e ao etnodesen-

volvimento das comunidades tradicionais garimpeiras poderiam se converter numa alternativa positiva para os ato-

res envolvidos nesses processos. Neste sentido, atividades vinculadas ao geoturismo se mostram favoráveis a essa 

conjuntura, uma vez que este segmento da atividade turística fundamenta-se na identificação, conservação, valori-

zação e divulgação do patrimônio geológico e mineiro; além da difusão do conhecimento geológico para o público 

leigo, visando inclusive sua execução a partir dos princípios do desenvolvimento sustentável. 

 Para López & Salazar (2008) o geoturismo consiste numa estratégia que tem como objetivo a promoção do 

desenvolvimento sustentável em comunidades economicamente deprimidas, por meio da utilização e proteção do 

seu patrimônio geológico e mineiro com os recursos turísticos de elevada qualidade. 

 O etnodesenvolvimento parte do princípio da autonomia dos grupos tradicionais, uma vez que esses assumem 

maior participação nos projetos, estimando não apenas o valor econômico das relações, mas também os valores so-

ciais e culturais aí envolvidos.  Nesse sentido, considerando o contexto de emergência sociopolítica dos povos e co-

munidades tradicionais, faz-se necessário colocar em diálogo, cada vez mais, as iniciativas de conservação do patri-

mônio geológico e mineiro com a visão e vivência dessas populações locais. 

 No contexto da Geografia Cultural essa temática evoca uma reflexão epistemológica ao tentar elucidar as ter-

ritorialidades, os processos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização destas populações tradicio-

nais, além do reconhecimento identitário e de pertencimento territorial. Recorrendo a Haesbaert (2005) ressalta-se 

que a territorialidade, além de incorporar uma dimensão estritamente política, abarca também as relações econômi-

cas e culturais, pois está “intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se orga-

nizam no espaço e como elas dão significado ao lugar”.  

 O objetivo desse trabalho é analisar as novas territorialidades garimpeiras no Vale Do Jequitinhonha a partir 

da adoção de estratégias de etnodesenvolvimento que visem a conservação do patrimônio geomineiro e a manuten-

ção da identidade garimpeira, a partir da prática de atividades geoturísticas. 

 Os procedimentos metodológicos se pautaram nas conceituações sobre territorialidades, comunidades tradi-

cionais e etnodesenvolvimento no âmbito da Geografia Cultural e da Etnogeografia; patrimônio geológico e mineiro, 

geoconservação e geoturismo. A investigação contou com pesquisa bibliográfica na literatura disponível sobre os 

temas em pauta, análises cartográficas e trabalhos de campo apoiados em entrevistas semi-estruturadas, métodos 

participativos como dinâmicas de grupo e observações in loco. Posteriormente, realizou-se o tratamento dos dados 

e por fim a analise dos resultados. 

 Os resultados apontam como o geoturismo pode se consagrar como uma alternativa eficaz para a manuten-

ção da identidade garimpeira e conservação do patrimônio geomineiro, imprimindo novas territorialidades para es-

sas comunidades no Vale do Jequitinhonha. Membros dessas coletividades podem atuar como guias locais, tendo 

em vista a riqueza sociocultural de suas vivências e experiências de vida nesses lugares/ territórios, contribuindo sig-

nificativamente para a difusão do saber tradicional, além de fomentar outras demandas da cadeia turística como 

hospedagem, gastronomia, artesanato entre outros. 
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 O Vale do Jequitinhonha é reconhecido como um “vale de muitas culturas”, como assinala a historiadora 

Geralda C. Soares (SOARES, 2000, p. 17), a qual ressalta a importância assumida por diferentes segmentos soci-

ais que exercem crescente protagonismo político na região, a exemplo das comunidades afrodescendentes, aí 

domiciliadas, as quais, atualmente, se assumem (ou se ressignificam) como populações tradicionais e núcleos 

quilombolas.  

 Segundo o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva (CEDEFES, 2017), existem no Vale 162 comuni-

dades quilombolas, localizadas em 27 municípios e que se domiciliam, principalmente, ao médio Jequitinhonha.  

Esse crescente número de comunidades em processo de reafirmação da identidade não reflete apenas o pro-

cesso de reconhecimento pelo Estado desses coletivos, mas, principalmente o seu protagonismo no âmbito de 

uma progressiva articulação regional desses segmentos sociais.  

 Tais comunidades, que vivenciaram uma prolongada história de exclusão (PORZECANSKI; SANTOS, 2006), 

surpreendentemente experimentam hoje, como registra Arruti (1997), um processo de etnogênese, entendido 

como a construção fraternal de uma autoconsciência e de identidade coletiva de base racial e/ ou histórica con-

tra a ação de um Estado Nacional opressor, com o objetivo de obter ganhos políticos, entre os quais pode se 

encontrar alguma expectativa de autodeterminação. Trata-se de comunidades que se colocam cada vez mais 

como protagonistas “na cena dos direitos insurgentes” (CHAGAS, 2001, p. 223) e cuja identidade encontra-se 

em processo de construção, configurando-se, na perspectiva de Denis Cosgrove (2012), como Paisagens Cultu-

rais Alternativas Emergentes. 

 As problematizações aqui desenvolvidas apontam, em primeiro lugar, para a significativa contribuição que 

os estudos culturais podem proporcionar às investigações e práticas geográficas, viabilizando um aprofunda-

mento e avanço teórico-conceitual e metodológico da Geografia Humana; e colocando em diálogo e interlocu-

ção, áreas do conhecimento como a Geografia Cultural, a Geografia Política, a Geografia Agrária, a Biogeografia, 

a Etnogeografia, a Geografia da Percepção (e a “Geografia das Representações”), o que propicia que se investi-

gue e se explore as interações, conexões e interfaces entre estas diferentes linhas interpretativas das ciências 

humanas.  
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 Ressalta-se que recentemente, as paisagens culturais das comunidades rurais negras têm sido associadas a 

características e práticas sociais e culturais muito particulares como: “laços de ancestralidade, uma cultura própria, 

tradições e costumes, ocupação coletiva da terra e formas de produção tradicionais, questões relativas à autonomia 

política e econômica, etc.” (ARRUTI, 2000, p. 118).  

 Nesse sentido, este artigo tem como objetivo realizar uma análise do recente protagonismo das comunidades 

quilombolas no Vale do Jequitinhonha, no intuito de procurar compreender como vem se consolidando essa emer-

gência etnopolítica no tempo e no espaço. Tendo como referencial o método etnogeográfico, foram realizados: le-

vantamento bibliográfico, cartográfico e documental; entrevistas semi-estruturadas com lideranças quilombolas; 

além de avaliação de percepções de campo em eventos realizados por essas populações no recorte regional e inter-

locuções com lideranças locais. Segundo Claval (1999, P.73), “o método etnogeográfico reconstitui primeiramente a 

percepção que os homens têm do mundo, aprofunda aquilo que pode explorar nos valores que norteiam a sua a 

ação”. Nessa perspectiva, como aponta Almeida (2008, p.332), acreditamos que “com os estudos etnogeográficos, a 

ênfase é dada na diversidade de organizações espaciais delimitadas pelos padrões culturais” buscando “penetrar na 

intimidade dos grupos culturais, o vivido pelos homens, concretizado em crenças, valores e visão de mundo. 

 As pesquisas6 que realizamos no Vale nos permitiram observar, aliás, que a experiência em curso, de exercício 

de protagonismo das comunidades quilombolas, envolve processos coletivos e intersubjetivos de vivência de experi-

ências de sociabilidade, reciprocidade e solidariedade no cotidiano; a construção/ consolidação de elos topofílicos 

com o meio físico e social; a preservação e reelaboração de espacialidades festivas - incluindo a utilização de instru-

mentos musicais de origem afro (AUBRÉE, 2000); a manutenção de saberes tradicionais (“saber fazer local”) como 

práticas alimentares, etnoambientais, etnobotânicas, a produção artesanal, etc. É sugestivo notar, nesse sentido, 

que como aponta Simão (2001), “o passado e suas referências marcadas no território [e nas paisagens], as manifes-

tações culturais tradicionais, repassadas de geração em geração, as formas de fazer (objetos, alimentos, festas), vol-

tam, na atualidade, a ser valorizadas”. 

 Posto isso, a fim de compreender como se dá esse protagonismo sociocultural e etnopolítico e construção/

consolidação das paisagens culturais emergentes das comunidades quilombolas do Vale do Jequitinhonha, empreen-

dermos uma contextualização geohistórica dos processos de formação e consolidação desses grupos no cenário das 

“Minas” e dos “Gerais” e da configuração de movimentos de articulação singulares como é caso da Comissão das 

Comunidades Quilombolas do Médio Jequitinhonha (COQUIVALE). 

 Constatamos a partir desse estudo que a realidade e a vivência desse protagonismo etnopolítico e sociocultu-

ral das comunidades quilombolas do Vale do Jequitinhonha vem se modificando consideravelmente, principalmente, 

na perspectiva etnopolítica, uma vez que estas comunidades encontram-se cada vez mais atuantes e engajadas na 

busca pelo reconhecimento de seus direitos e na sua própria viabilização a partir de proposições de políticas públicas 

voltadas para a realidade vivida por essas populações em suas respectivas regionalidades. Todavia, no âmbito da 

sociedade civil ainda verifica-se grande desconhecimento da importância dessas comunidades em seus próprios mu-

nicípios, como patrimônio vivo da história e da identidade cultural locais, que indica, o que indica que muito se avan-

çou, mas ainda há muitas lutas e batalhas a se conquistar. E apesar das dificuldades, é por meio da própria dinâmica 

interna sociocultural e etnopolítica de resistência e resiliência que as comunidades quilombolas do Vale reafirmam 

sua identidade e gestam aí paisagens culturais emergentes, na esperança de serem gradualmente, reconhecidas e 

valorizadas como o verdadeiro patrimônio cultural que representam para a população brasileira. 

Bibliografia Parcial 

ALMEIDA, Maria Geralda. Uma leitura etnogeográfica do Brasil Sertanejo. In: SERPA, Ângelo (Org.). Espaços 

6 O grupo de pesquisa Terra & Sociedade vem realizando pesquisas financiadas pela FAPEMIG desde 2009 no recorte geográfico do Vale do 
Jequitinhonha. Entre 2014 e 2016 foi desenvolvido o projeto mais recente, intitulado: “Etnogeografia, paisagens culturais e gestão do território 
em comunidades tradicionais do Vale do Jequitinhonha” e desenvolvido sob a coordenação do Prof. Dr. José Antônio Souza de Deus, atual 
coordenador do Grupo de Estudos Culturais e Etnogeográficos (GECES) do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal 
de Minas Gerais  



 

 

Culturais: vivências, imaginações e representações. Salvador: EDUFBA, 2008, p.313-336.Arruti (1997 

ARRUTI, José Maurício Andion. Direitos étnicos no Brasil e na Colômbia: notas comparativas Sobre hibridação, 

segmentação e mobilização política de índios e negros. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, v. 6, n. 14, p. 93-

123, nov. 2000. 

CEDEFES – Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva. Tabela de Comunidades Quilombolas de Minas 

Gerais. Levantamento Interno. Belo Horizonte: CEDEFES, 2017. 48p. 

CHAGAS, Míriam de Fátima. A política do reconhecimento dos “remanescentes das comunidades dos quilom-

bos”. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, v. 7, n. 15, p. 209-235, jul. 2001. 

CLAVAL, Paul. Etnogeografias – conclusão. Espaço e Cultura, Ed. UERJ, Rio de Janeiro, n.7, p.69-74, jan./jun. 

1999. 

COSGROVE, Denis. A Geografia Está em Toda a Parte: Cultura e Simbolismo nas Paisagens Humanas. In: COR-

RÊA, Roberto Lobato, ROSENDAHL, Zeny. Geografia Cultural: Uma Antologia. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2012, p. 219-

237. 

PORZECANSKI, Teresa; SANTOS, Beatriz. Historias de exclusión - afrodescendientes en el Uruguay.  Montevi-

déu: Librería Linardi y Risso, 2006, 139 p. 

SOARES, Geralda Chaves. Vale do Jequitinhonha: um vale de muitas culturas. Cadernos de História, Belo Hori-

zonte, v.5, n.6, p.17-22, jul. 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Márcia Regina Batista 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Mestranda 

marciaregina.história@gmail.com 

 

Introdução 

  O distrito de Aracê1 tem sua história fracamente contada pela historiografia, mas o pouco que foi regis-

trado mais a difusão de informações disponíveis em sites de turismo e pelo site oficial do município de Domin-

gos Martins, motivados pela emergência do turismo de alto nível, ocorrido no final do século XX e no século XXI, 

promoveu nos meios de comunicação grande quantidade de informações representando a região como coloni-

zada fundamentalmente por imigrantes germânicos e italianos. Além de apresentar o distrito com forte nuances 

europeias essas propagandas apagam os imigrantes nacionais do processo e ocupação. Esse artigo nasce da 

descoberta de cearenses que emigraram, durante o período de seca de 1888/1889, e se estabeleceram nessa 

região supostamente ocupada originalmente apenas por imigrantes germânicos e italianos no fim do século XIX. 

Ainda que esse artigo se proponha a relatar apenas o imigrante cearense a região estudada foi, também, habita-

da por índios que estavam na região até o início da colonização e recebeu negros livres e recém-libertos vindos 

do Rio de Janeiro que também tiveram sua história apagada. Essas populações permaneceram na localidade, se 

misturaram com os imigrantes europeus e estão lá ocupando grande parte da região na condição de pequenos 

proprietários rurais e ainda assim são descartados da cenografia, que possui forte apelo a tradição europeia tra-

zida por germânicos e alemães. 

 A condição na qual os colonizadores cearenses emigraram para o Espírito Santo está relacionada a uma 

longa história de secas que abateram o Nordeste brasileiro e delas se tem relato desde o período colonial. No 

final do século XIX e início do século XX, uma sequência de secas (1877-1879, 1888-1889, 1900, 1915 e 1919) 

levou a uma grande emigração tanto para outras regiões do Nordeste como para outras províncias/estados. Os 

que não emigravam, para outra região, formavam grande contingente humano vivendo na periferia das grandes 

cidades ou trabalhando em grandes obras de socorro público. O Espírito Santo foi uma das províncias/estado de 

escolha dos emigrados. 

Problematização 

 A região de montanha do Espírito Santo, as terras frias, está fortemente ligada ao imaginário como local 

de colonização europeia. Dessa maneira, índios, negros e imigrantes nacionais têm sua história apagada e sua 

existência negada como grupo. Cabe resgatar a história desses excluídos dando visibilidade a essa população 

para que conheça sua história, se reconheça nela e se valorizem pela importância que ela tem na comunidade 

em que estão inseridos. Nesse artigo buscamos o resgate da história dos imigrantes cearenses enquanto per-

tencentes ao primeiro grupo que colonizou o distrito de Aracê, refutando a hegemonia dos imigrantes e descen-

dentes de imigrantes europeus dessa façanha.   

Metodologia 

 O teórico e o metodológico foi trabalhado na seguinte linha: a micro história levando em conta o pensa-

P
ô

s
t

e
r

 
Invisibilidade dos Imigrantes Cearenses Retirantes da Seca de 

1888/1889 na História do Processo de Colonização do Distrito de 

Aracê, Município de Domingos Martins – Espírito Santo  

1 Esse artigo é parte da Dissertação de Mestrado de História em andamento e que se propõe a resgatar a historia da ocupação do distrito 
de Aracê.  O Mestrado está sendo realizado na Universidade Federal do Espírito Santo sob a orientação da professora doutora Maria 
Cristina Dadalto.  

 



 

 

mento de Geovani Levi (1998), a história oral com a utilização dos trabalhos de Ecléia Bozi (1970) e a busca de indí-

cios na conformidade do pensamento de  Carlo Guinzburg (1989). Foi a aproximação do olhar para ver mais de perto 

os moradores do distrito de Aracê, que nos permitiu ver os elementos que estavam invisibilizados. A história dos 

colonizadores teutos e italianos está sendo sedimentado como única e verdadeira, reforçada pelo poder econômico 

dessas famílias, e pelo interesse do setor turístico que enaltece as características europeias da região, tanto em rela-

ção ao clima quanto à ocupação. Somente a entrevista, com descendentes de antigos moradores, foi capaz de nos 

revelar, pelo menos em parte, a composição da população e os caminhos trilhados por esses para se chegar a essa 

região. Os indícios, como uma foto ou o documento de posse de terra, foram elementos reveladores do trajeto e da 

vida desses imigrantes.  

Resultados 

 Chegaram ao Espírito Santo, em 1888, por navegação, 1680 retirantes oriundos do Ceará. Entre esses retiran-

tes estava a família Lima. Assim a partir da lista de embarque da Companhia de Vapores, Agostinho Ferreira Lima e 

sua esposa Francisca Maria da Conceição eram imigrantes cearenses refugiados da seca de 1888/1889 e embarca-

ram no navio Pernambuco com destino à Vitória. Encabeçava o grupo a mãe de Agostinho a senhora Maria Magdale-

na da Conceição, viúva, e seguiam com ela os outros filhos Francisca Maria da Conceição, Raymunda Maria da Con-

ceição e Francisco (não consta sobrenome). Teriam, possivelmente, sido encaminhados para a Colônia de Santa Leo-

poldina, mas não ficaram nessa localidade, ainda que aos cearenses fosse permitido a compra de terra na dita colô-

nia. Seguiram então acompanhando o traçado da Estrada Imperial São Pedro de Alcântara até o distrito de Aracê 

onde se estabeleceu ocupando terras devolutas da região. No ano de 1941 o senhor Agostinho compra a terra do 

estado à prestação, afirmando ocupar as mesmas há mais de quarenta anos. Apesar de excluídos história de Aracê 

seus muitos descendentes ainda ocupam a região como pequenos agricultores proprietários de terra. 
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Introdução 

 

 Em agosto de 2018, a Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil (CNA) e a Frente Parlamentar da 

Agropecuária (FPA) protocolaram na presidência da República a demanda para a revogação do Decreto 6.040, 

de fevereiro de 2007, que instituiu “a Política Nacional de Desenvolvimento de Povos e Comunidades Tradicio-

nais”. Entre outros apontamentos, a manifestação ruralista aponta que o Decreto “interpretou equivocadamen-

te o conceito de povos tradicionais e territórios tradicionais”, na medida em que “acolhe o critério da autoatri-

buição, sem, contudo, estabelecer um parâmetro objetivo para a conceituação” (CNA; FPA, 2018). 

 O ataque das agremiações representativas do agronegócio volta-se a conquistas históricas das comunida-

des tradicionais, não só em termos do que lhes garante do Decreto 6.040/2007, como também no próprio direi-

to de se autorreconhecer, invertendo o movimento de onde nasceram termos como “índio”, “negro”, 

“indígena” e outros, derivados do encontro colonial em que a prerrogativa de criar categorias era da metrópole.  

 Ao contrário da pretensão de “um parâmetro objetivo para a conceituação” do que seriam as comunida-

des tradicionais, o emprego da categoria é intencionalmente abrangente, afinal, um balizamento suficiente para 

abarcar de seringueiros a ciganos, de beiradeiros a faxinalenses, entre tantos outros grupos, seria aberto a pon-

to de pouco ou nada significar. Além do que, categorias dinâmicas seriam constrangidas a integrarem uma “lista 

de atributos” estática. 

 O debate toma maior relevância, ao passo que não apenas antagonistas históricos pretendem a institui-

ção de uma “lista de atributos” para dizer quem é ou não uma comunidade tradicional, mas, também, o próprio 

Estado brasileiro sinaliza a mesma postura.   

 Por questões conjunturais, a interlocução estatal das comunidades tradicionais deu-se com órgãos de 

gestão ambiental, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 

no âmbito do qual foi instituído o Conselho Nacional de Populações Tradicionais. O fato de os interesses territo-

riais com esses grupos ser tratado no escopo de políticas ambientais marcou a discussão e, mesmo, a forma de 

apropriação do conceito pelos grupos que assim se definiam. 

 Neste artigo, trataremos da forma como a discussão sobre “populações tradicionais”, no Brasil, surge liga-

da à pauta da ocupação ou não das unidades de conservação ambientais (UCs). Além disso, espera-se discutir a 

forma como o conceito foi apropriado por diversos grupos sociais e, ainda, a migração semântica de 

“populações tradicionais” para “comunidades tradicionais”.   

Problematização 

 Como explicam Almeida e Cunha (1999), a abrangência da categoria de populações tradicionais é intenci-

onal e “não deve ser confundida com confusão conceitual. Os autores preceituam que a não descrição da noção 

a partir de suas características e suas propriedades, mas, que essas categorias sociais, devessem ser descritas 

“em extensão”, 
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 isto é, pela simples enumeração dos elementos que as compõem. Por enquanto, achamos melhor definir as 

“populações tradicionais” de maneira “extensional”. Esta abordagem está de acordo com a ênfase que daremos à 

criação e à apropriação de categorias. E o que é mais importante, aponta para a formação de sujeitos através de no-

vas práticas. (CUNHA; ALMEIDA, 1999)  

 Com as comunidades tradicionais, segundo Cunha e Almeida, teria ocorrido o mesmo que com denominações 

como “índio”, “nativo”, “negro” etc. Se inicialmente foram impostas à força,  

 foram sendo aos poucos habitados por gente de carne e osso. É o que acontece, mas não necessariamente, 

quando ganham status administrativo ou jurídico. Não deixa de ser notável o fato de que com muita frequência os 

povos que começaram habitando essa categoria pela força tenham sido capazes de apossar-se delas, convertendo 

termos carregados de preconceito em bandeiras mobilizadoras. Nesse caso a deportação para um território concei-

tual estrangeiro terminou resultando na ocupação e defesa desse território. É a partir desse momento que a catego-

ria que começou por ser definida "em extensão" começa a ser redefinida analiticamente a partir de propriedades. 

(CUNHA; ALMEIDA, 1999) 

 No Brasil, a noção de população tradicional é introduzida nos marcos do mesmo debate travado internacional-

mente, focado nas discussões sobre a presença humana em áreas protegidas e suas implicações para a conservação 

da biodiversidade. Na avaliação de Barreto (2006), no entanto, ao ser incorporado no país, o termo população tradi-

cional complexifica-se, sendo influenciado, de um lado, pelos “formuladores nativos” da noção, e, de outro, por mo-

vimentos sociais que incorporaram o discurso ambientalista em seu ativismo, transversalizando à questão ambiental, 

implicada na noção de população tradicional, questões sociais mais amplas, especialmente relacionadas a assuntos 

fundiários: 

 Nesse processo, a incorporação da noção às distintas agendas conservacionistas da sociedade civil e do poder 

público no Brasil foi influenciada diretamente por dois outros vetores. De um lado, os formuladores nativos da noção 

de “população tradicional” [...]. De outro, a noção ganhou novo ímpeto e significado em função de vários movimen-

tos sociais, que incorporaram a variável ambiental como dimensão importante de seu ativismo – em especial os ato-

res sociais diretamente afetados pelo desmatamento da Amazônia e cuja mobilização política enfoca os efeitos soci-

ais das políticas públicas dirigidas para a região e toma corpo nos embates contra a ação do Estado. (Barreto, 2006, 

p. 126) 

 Com “formuladores nativos”, Barreto designa um conjunto de autores brasileiros contemporâneos que ajuda-

ram a plasmar a noção de população tradicional na conjuntura do debate sobre conservação. À produção destes 

intelectuais, Barreto tece críticas ao indicar que, em seu conjunto, elas podem induzir a um emprego sociológico da 

noção de populações tradicionais que concebe os “grupos sociais que elas recobrem [...] como partes dos ecossiste-

mas a serem protegidos e como estando em uma espécie de sintonia natural com a natureza” (Barreto, 2006, p. 

136). Esses autores teriam se baseado em uma “[…] tradição do pensamento social brasileiro que mistura noções 

biológicas e culturais na definição dos ‘tipos culturais regionais' e das ‘regiões histórico-culturais’” (Barreto, 2006, p. 

131). 

 Alinhamo-nos às críticas de Barreto, que, como observam Guerrero et. al. (2012), deslocam a noção – impulsi-

onados, inclusive, pela ação de movimentos sociais – ao passo que a afastam de abordagens baseadas na atribuição 

a esses grupos de “traços” conservacionistas para concebê-los como sujeitos políticos.  

 Entretanto, se a noção remetia em sua gênese à essencialização da relação entre grupos sociais e conservação 

da biodiversidade, passou, por meio da posição ativa de movimentos sociais do campo, a acomodar distintas identi-

dades coletivas, que, ao apropriarem-se da categoria população tradicional, complexificaram seu conteúdo conec-

tando discussões sobre conservação à temática territorial e identitária.  

Metodologia 

 Ao par da discussão teórica, o artigo trará registros de casos empíricos colhidos em comunidades da Amazônia 



 

 

brasileira. 
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Resumo 

 A Amazônia acreana teve visibilidade nacional e internacional entre os anos 1970 a 1990, momento que 

vozes da floresta eclodiram mundo a fora, poucas vozes representando o que muitos sujeitos esquecidos em 

meio à floresta lutavam em um movimento de resistência de repercussão mundial. Desejos de permanecer na 

terra com dignidade, produção e extração de recursos naturais, com garantia da vida dos sujeitos e das flores-

tas. As vozes que o mundo não ouviu garantiram a permanência, a cura; fortaleceram a fé, deram esperança, 

sujeitos santificados, santos populares.  O objetivo deste trabalho é fazer a relação entre devoção popular e o 

turismo religioso. Utilizamos método fenomenológico para estruturar a pesquisa e reunimos informações de 

comunidades extrativistas da Reserva Extrativista Chico Mendes no Acre, momento em que constatamos que a 

devoção popular e o turismo religioso são elementos permanentes na organização e configuram a devoção po-

pular, fortalecendo elementos culturais da população amazônida.   

Palavras-chave: Devoção Popular. Amazônia. Turismo Religioso.  

Devoção popular na Amazônia 

 A diversidade cultural e biológica da Amazônia atraiu olhares mundiais para essa floresta da América do 

Sul, com maior presença do Brasil. Os saberes e fazeres associados aos recursos florestais tornou viável a luta 

dos sujeitos que foram “esquecidos” em meio à floresta, sujeitos que conseguiram frear o tão almejado 

“desenvolvimento”, que apesar dos esforços, das leis, atualmente ainda vivem sob grande pressão pelo tão fa-

moso progresso e desenvolvimento, hoje fantasiado e travestido de desenvolvimento sustentável.   

 Sem pretensão de discutir e conceituar cultura, utilizamos em nossas pesquisas o sentido etnográfico que 

trata cultura como a soma de hábitos, artes, costumes e as ações humanas em meio ao lócus vivido. E esse mo-

vimento cultural da Amazônia é referência mundial por tratar-se das ações humanas somadas a forma de utilizar 

os recursos florestais, o extrativismo.   

 A Geografia e sua abordagem cultural do espaço têm contribuições importantes a realizar quanto ao pa-

pel dos territórios e das identidades territoriais, aos saberes tradicionais e seu patrimônio cultural material e 

imaterial na relação com a contemporaneidade, às transformações da cultura em um mundo que se globaliza. 

Os grupos sociais que vivem na Amazônia têm em suas práticas religiosas mais comuns a influência do catolicis-

mo. O universo amazônico é propício para a criação das representações espaciais, sociais, culturais, míticas.  

 As festas populares de devoção são de peculiar importância na formação da identidade cultural de uma 

região. Este sistema de representações se expressa em práticas culturais objetivadas pelas festas. Em contrapar-

tida, reconhecemos que na medida em que as comunidades estruturam e reestruturam o espaço, a variável ca-

racterística da prática cultural transforma-se em uma dialética de assimilação e preservação.  

 O contexto histórico das lutas sociais na Amazônia é amplamente discutido e utilizado para embasar do-

cumentos, leis, estratégias para tentar manter a biodiversidade, porém a pressão do “desenvolvimento” vai 

além das experiências vividas pelas populações da Amazônia. Os interesses em hidrelétrica, em derrubadas para 

expansão do agronegócio, com o plantio crescente de soja transgênica e as famosas derrubadas para criação de 

*Mestra em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia– UNIR. Cursando Especialização em Políticas Públicas para População Ne-
gra – Universidade Federal Fluminense – UFF. Pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Modos de Vidas e Culturas Amazônicas – 
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gado parecem ter maior importância que a forma de vida humana, de fauna e de flora. 

 A pesquisa esteve pautada na devoção Popular a Santa Raimunda do Bom sucesso, localizada na tríplice fron-

teira do Brasil com Peru e a Bolívia, no Município de Assis Brasil/Acre, dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes 

na sua parte mais a sudoeste. Usamos o método fenomenológico, por ajudar a compreender as relações dos sujeitos 

com os lugares e o simbólico. Trabalhamos metodologicamente com banco de dados de entrevistas e imagens, cole-

tas em campos para estruturar a pesquisa, bem como pesquisas bibliográficas de teóricos e dados da Secretaria de 

Estado de Turismo e Lazer do Acre/SETUL. 

 O método fenomenológico é uma filosofia dos sujeitos para os sujeitos que, como aponta E. Husserl contribui 

com o desvelar dos sujeitos, possibilita ao pesquisador colocar-se no lugar do outro, experimentar a essência huma-

na, vivenciar o fenômeno como sujeito.  

 Neste cenário de lutas, como pesquisadores nascidos na Amazônia, buscamos expor pensamento e propostas 

mesmo as pressões políticas nos diferencie e nos queiram como meros figurantes, sem função ou relevância alguma. 

Construir barragens, inundar, isolar populações, contaminar com mercúrio é que nos parece o preço que temos que 

pagar pelo progresso, sob a forma conceitual monolítica do capital. Progresso este que transforma espaços vividos 

em áreas inundadas, em vidas destruídas, em sítios arqueológicos encobertos, em fauna e flora cobertas por águas 

não esperadas.  

 Sujeitos sobreviveram a diferentes momentos de pressão nacional e internacional na Amazônia, o primeiro 

ciclo econômico da borracha contou com imigrantes nordestinos motivados pela esperança de melhora financeira e 

o desejo de retornar ao seu lugar. O segundo ciclo econômico da borracha foi no período da II guerra mundial, e os 

imigrantes eram especialmente vindos do Nordeste, recrutados para trabalharem como Soldados da Borracha, po-

rém em nenhum momento receberam o tratamento e reconhecimento reservado ao soldado do Exército Brasileiro. 

Embora tivessem sido recrutados e alistados como alternativa ao front de batalha europeu tiveram todos os direitos 

negados e viveram num modelo de característica semelhante a semi-escravidão em meio a floresta, sob o perverso 

regime de trabalho sob o controle os senhores donos dos seringais, os seringalistas. 

 Foram tantos os movimentos na Amazônia, tantas idas e vindas, e reorganizações sociais, rearranjados, agru-

pamentos familiares, cada qual em sua colocação, extraindo, castanha, látex, copaíba, andiroba entre outros. Viveu 

forte pressão na década de 1970 e 1980 que só “findou” com a consolidação das Reservas Extrativistas, após muitas 

mortes, incluindo Wilson Pinheiro (nascido em 1933 e assassinado em 21 de julho 1980) e Chico Mendes (nascido 

em 15 de dezembro 1944 e assassinado em 22 de dezembro 1988), sindicalistas representantes dos trabalhadores 

extrativistas. 

 Tantos arranjos populares, mudanças e adaptação nas frentes produtivas, associado ao extrativismo, fora ne-

cessário ter criação animal, plantio de pequenas lavouras para subsistência ou para pequenas vendas em núcleos 

urbanos.  Para compreender melhor temos que voltar aos ciclos econômicos da borracha, o primeiro e segundo ciclo 

os sujeitos foram proibidos de plantar, assim era possível aos patrões manter o regime de dependência total dos 

sujeitos com os “donos da terra”.  

 A Crise da econômica da borracha e sua decadência fez com que os “donos da terra” abandonassem os serin-

gais, deixando assim os sujeitos vindos do nordeste, e os nascidos já nas terras acreanas sem saída, tendo que per-

manecer na mata, nas colocações, já que não tinham condições financeiras para voltar e/ou lugar para voltar. Com 

isso tiveram que criar novos arranjos, se agrupar em núcleos familiares, buscar novas frentes produtivas com inten-

ção de resistir na localidade, já que os seringais tinham se tornado o seu lugar, agora sem patrão. Somente após a 

decadência da borracha os sujeitos puderam plantar, mas não é uma atividade simples pois o fizeram sem orienta-

ção e insumos, ficando como plantio básico a macaxeira e pouco a pouco outras espécies e a criação animal. 

 Os sujeitos se movimentam em função de superar as mazelas, porém a cada obstáculo vencido, novos a supe-

rar. O movimento dos trabalhadores da floresta, conhecido como “empate”1, ocorreu no período de 1970 – 1980, os 



 

 

trabalhadores que empataram, tinham suas propriedades a partir do que restara das antigas colocações que agora 

eram alvo de novos donos que promoviam amplos desmatamentos para instalarem fazendas de gados. Os 

“empates” que enfrentou maquinas e pistoleiros talvez tenha dado maior motivação para enfrentar os subordinados 

dos fazendeiros que estavam matando trabalhadores da floresta e derrubando as matas. Entregar sem resistência 

significava abandonar toda luta, organização e trajetória de suas famílias.  

 Conquistado o direito da terra, esses sujeitos e/ou herdeiros das lutas, vivenciam a pressão do desenvolvimen-

to desordenado, o baixo valor das suas atividades extrativistas, a dificuldade de escoar a produção agrícola e extrati-

vista, as mazelas, a falta de cuidado com saúde e educação por parte da gestão pública em lugares longínquos dos 

grandes centros.  

 Ante a repercussão internacional e os processos de mobilização populacional, auferiram as comunidades ex-

trativistas visibilidade para as suas atividades o modo de vida dos sujeitos da floresta. Todo esse movimento desper-

tou na comunidade nacional e internacional a curiosidade de conhecer os povos da floresta, e na atualidade algumas 

comunidades já agregaram as suas frentes produtivas o turismo, respeitando a sazonalidade das produções locais. 

A floresta apresenta seus protetores: os Santos Populares 

 Sujeitos “invisíveis” compuseram a luta dos povos da floresta, curaram, alimentaram, ajudaram a escoar a pro-

dução e protegeram as famílias de trabalhadores dos assassinos, das doenças, dos animais ferozes. Esses sujeitos 

não são “reconhecidos” pelas religiões instituídas, nem pela segurança pública, saúde pública, mas são conhecidos e 

vividos pelos sujeitos da Amazônia, esses que sentem e vivem as mazelas, e esses reconhecem e são devotos dos 

Santos Populares da Floresta. 

 Nos diferentes momentos da Amazônia acreana, os sujeitos migraram, imigram e emigraram, isso tudo cons-

truiu as relações de fé que se tornaram o processo híbrido, são perceptíveis algumas relações entre o catolicismo 

popular de Padre Cícero, e o catolicismo espanhol sobreposto à cultura dos povos bolivianos e peruanos, bem como 

elementos dos fazeres sagrados dos povos indígenas que esses territórios habitavam a dos sujeitos africanos. 

 Nas diferentes etapas de “reorganização” espacial, todos os sujeitos que foram agrupando-se na Amazônia 

trouxeram consigo experiências vividas de seus lugares, somados aos elementos da cultura indígena que compuse-

ram esse rearranjo, mostrando a força e organização dos povos indígenas, o respeito e temor dos demais sujeitos ao 

espaço sagrado desses povos, a exemplo, tem-se o espaço sagrado dos cemitérios nas florestas, que conforme Silva, 

R. (2015, p. 130), 

    Nas nossas florestas, descobrimos que todo cemitério é um lugar sagrado, de temor e/ou venera- 
    ção. O ato de depositar um ramo é tradição e herança dos povos indígenas, que representa o temor 
    e evita que a alma o perturbe, o siga, mas também representa que o sujeito que ali passou respeita 
    o lugar sagrado. 

 O cuidado e/ou temor com os espaços sagrados torna todo cemitério um lugar sagrado, porém esse ato não 

torna o sujeito santo popular, Silva, R. (2015) p. 118 “... o principal fator é a hierofania, que se expressa no lugar de 

óbito e/ou enterro. Santa Raimunda do Bom Sucesso foi parteira, morte vítima da violência, após enterro o lugar 

passou a exalar perfume.”. 

 As manifestações do sagrado não são as únicas indicações para santificação popular dos sujeitos pós-morte. 

Estes em vida cumpriram função social relevante, Raimunda, foi parteira, função relevantíssima para os sujeitos da 

floresta, com a ausência dos serviços de saúde a parteira era vista com muito respeito por todos os sujeitos, 

(Nascimento Silva, 2004, p. 73) a ausência de serviços de saúde, deu às parteiras uma visibilidade para os sujeitos da 

floresta. As parteiras eram também, referência para as mulheres da floresta no cuidado com a mãe e as crianças. 

 Aspectos das atividades proporcionavam maior veneração a Raimunda pós-morte, uma vez que Raimunda em 

1 Movimento dos povos da floresta que se juntavam, formavam uma parede humana com a intenção de empatar (impedir) a derrubada da 
floresta. Mulheres e crianças seguiam na linha de frente, realizando o mesmo artifício de Vandana Shiva na índia ao proteger a natureza. 
(Dourado da Silva, p. 86, 2017).  



 

 

vida fora parteira, seringueira, responsável pelas atividades doméstica e criação das crianças. Teve sua morte provo-

cada após ser vítima da violência de seu marido em uma estrada de seringa, coincidiu que estava gestante, já no mês 

de ganhar a criança, diante da violência acabou entrando em trabalho de parto na estrada de seringa e não foi possí-

vel, sozinha, salvar a si ou o filho. 

 No espaço da floresta, o papel social das mulheres chama atenção por ser o símbolo da oralidade e do conhe-

cimento local sobre a tradição do “cuidar” da saúde do grupo. Nascimento Silva (1996) em seu trabalho “A mulher 

nos seringais da Amazônia” demostra que o cuidar da saúde da comunidade, especialmente, das mulheres, as partei-

ras assumiam uma responsabilidade muito mais ampla do que o simples partear, sua atuação em comunidades mais 

isoladas incluía o antes e o pós nascimento da criança.  

    É ela que é responsável pela dieta alimentar da grávida e da nutriz, é ela quem vai orientar sobre os 
    “perigos” do consumo de certos alimentos, o que fica proibido, e o que deve ser ingerido. São ensi- 
    namentos adquiridos ao longo do tempo e da história, repassados ao longo das gerações através da 
    oralidade do grupo. NASCIMENTO SILVA (1996) 

 A ausência da parteira certamente foi vivida por todos os sujeitos dos seringais e a morte de Raimunda tomou 

proporção no quesito veneração, uma vez que todos ao cruzarem pela estrada de seringa, onde morreu e foi enter-

rada depositavam ramos em veneração e respeito. 

 A violência é marcada na trajetória das Santas de Floresta, incluímos as mulheres ribeirinhas do entorno da 

Reserva Extrativista Chico Mendes e seringais da RESEX. O mesmo não ocorre com os homens, estes santificados 

popularmente apresentam uma trajetória de mazelas em voltas à fome, doença, mingua, abandono do patrão e ex-

ploração no trabalho. 

 Instituído popularmente os santos da floresta, a devoção toma corpo e vai se ampliando. As famílias recorrem 

ao sagrado por meios dos santos populares para ter atendimento das mazelas, como: combate às doenças, melhorar 

produção, ter bom parto, curas impossíveis entre outros. São tantas as necessidades para os sujeitos que se sentem 

desassistidos de posto de saúde, educação, estrada para escoar produção, dificuldade para vender o produzido, bai-

xo preço pago ao produto extrativista. 

 Os processos migratórios e imigratórios vividos não tornaram a devoção popular menor, o contrário ocorreu 

no espaço sagrado da Santa Raimunda do Bom Sucesso, os sujeitos que saíram em busca de melhores condições nos 

núcleos urbanos ou em outros seringais seguiram com sua devoção aos santos da Floresta. 

 A devoção a Santa Raimunda caminhou com seus devotos para as periferias de Rio Branco, capital do Acre, 

assim como para núcleos urbanos e seringais da Bolívia e Peru. Dando visibilidade para os que ali permaneceram, 

com a repercussão da devoção fora criado escola para crianças e adultos nos seringais Icuriã e São Francisco, com 

formação multisseriadas de 1ª a 4ª serie, além de melhorem o ramal de acesso às comunidades uma vez ao ano para 

o período em que os devotos peregrinam até a localidade. 

 A devoção popular a Santa Raimunda do bom sucesso é algo herdado, segundo o mais velho da colocação Cu-

maru do seringal São Francisco, seu Elói Araújo (in memoria), em entrevista, explica que a devoção a Santa Raimun-

da é algo bem antigo nas localidades, 

    Meu amigo, avô do Leonel, ele veio pra cá em 1917, ele chegou aqui e foi perguntar do mais velho 
    que chegou na frente, Chico Rodrigues, “Compadre Chico sabe me dizer quando ela morreu?”, e ele 
    respondeu, não! Quando cheguei aqui já faziam promessa.  

 A tradição de devoção é algo necessário à sobrevivência dos sujeitos, quase todas as famílias relatam a histó-

ria de um avô ou mãe com histórias de devoção associadas ao bom parto ou a cura da malária. Essa devoção com as 

dificuldades experimentadas nas áreas de floresta tornou a popularidade de Raimunda maior para os que já haviam 

experimentando e outros que levaram aos seus amigos sua história. 

 Devotos Peruanos nos anos de realização da nossa pesquisa, 2013, 2014 e 2015 eram a maioria dos fiéis, mui-

tos destes andam até a localidade dias antes para vivenciar todo o percurso em peregrinação, sem a competição no 



 

 

ramal no dia da festa, 15 de agosto, com ônibus, motos, caminhões, carros cheios de Peruanos, Brasileiros e Bolivia-

nos.  

 A devoção dos vizinhos fronteiriços não fica distante da devoção dos sujeitos da floresta brasileira, porém as 

mazelas contemporâneas dos sujeitos de núcleos urbanos estão mais voltadas ao câncer, curas de acidentes e pedi-

do pelo fim da violência doméstica, atualmente ainda presente em diferentes realidades. E os peregrinos agradecem 

seus atendimentos por meio da peregrinação e a entrega de ex-votos no espaço sagrado. 

Turismo Religioso: Peregrinação a Santa Raimunda do Bom Sucesso 

 A devoção a Santa Raimunda ocorre todo dia 15 de agosto, as comunidades dos seringais que acolhem os pe-

regrinos são dos Seringais São Francisco e Icuriã, meses antes da festividade todos já estão mobilizados, trabalhando 

na organização, ver tabela 1 da festa, trabalho este que é feito por devoção e atualmente também é uma nova fonte 

de renda, uma vez que as frentes produtivas da comunidade passam para segundo plano no período que antecede a 

festa religiosa. 

Tabela  1 – Cronograma de organização da festa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rachel Dourado da Silva, 2015.  

 As comunidades estruturaram os seringais para receberem os peregrinos, ou turistas religiosos. Não houve 

Atividades Gênero Mês Envolvidos 

Articulação com ins-

tituições parceiras 
Ambos Maio/ Jun/ Jul/ 

Comunidade São Fran-

cisco 

Abertura de Ramal Masculino Julho e agosto 

Governo Estadual/ Mu-

nicipal / Exército e co-

munidades Icuriã e São 

Francisco 

Manutenção da tri-

lha 
Masculino Julho e agosto 

Comunidades Icuriã e 

São Francisco 

Construção/ Manu-

tenção de banhei-

ros/ 

Masculino Julho e agosto 
Comunidades Icuriã e 

São Francisco 

Organização e cons-

trução dos espaços 

para comercialização 

de alimentos 

Masculino/ Feminino Junho/ Julho e Agosto 
Comunidades Icuriã e 

São Francisco 

Divisão da produção 

de alimentos para 

festa 

Feminino/ Masculino Set/ Out/ Nov 
Comunidades Icuriã e 

São Francisco 

Manutenção do san-

tuário 
Masculino/ Feminino Julho/Agosto 

Comunidades Icuriã e 

São Francisco e Pasto-

ral da Paróquia do Mu-

nicípio de Assis Brasil 

Alimentação para 

trabalhos 
Feminino Junho/ Julho e agosto 

Comunidades Icuriã e 

São Francisco 

Alimentação para 

comercialização na 

festa 

Feminino/ Masculino Julho/Agosto 
Comunidades Icuriã e 

São Francisco 



 

 

um planejamento para atrair sujeitos, houve uma demanda crescente de devotos peregrinando ano após ano com 

intensão de pagar suas promessas, devotos vindos do Perú, Bolívia e de diversos lugares do Brasil.  

 A peregrinação a Santa Popular conta com participação da igreja católica, que compõe a festividade celebran-

do a missão no local sagrado e realizando a “romaria ecológica” num percurso de seis quilômetros, com a presença 

de padres brasileiros e peruanos que vão rezando o terço em espanhol e português e os devotos seguindo-os em 

procissão. 

 Apesar das discussões teóricas em tentar determinar um conceito único de turismo e as divergências, se as 

ações de fé são consideradas turismo religioso, os de devoção popular são organizados pelas manifestações de fé e 

os espaços de comercialização vão se instituindo diante da demanda, um intrinsicamente ligado ao outro, com inten-

ção de atender as necessidades da alma e do corpo. 

 Os serviços que foram agregados ao entorno do espaço de devoção é a oferta de alimentos, velas, flores e 

outros. Essa estrutura formou-se com o passar dos anos, conforme processo dos devotos e a oferta das comunida-

des, que sempre acolheu os peregrinos e já não era possível atender, acolher e dar comida a todos os peregrinos 

que necessitavam em função do grande volume. As ações no espaço de comercialização não interferem no espaço 

sagrado, esse é todo dedicado à devoção, reza, peregrinação, missa, entrega de ex-votos, entre outros. OLIVEIRA, 

(2004) p. 13, 

    O turismo religioso tem sua origem no exercício contemporâneo. O turista religioso, nesses termos, 
    não deixa de ser um peregrino. Apenas atualiza essa prática adaptando sua viagem – ora parcial, ora 
    plenamente – às características do processo turístico, conforme o contexto socioeconômico do fe- 
    nômeno religioso em questão.   

 Pensar o turismo com um conceito único que envolve os deslocamentos, o tempo de permanência e as ações 

vividas no lócus limita a atividade que tem impulso nas ações espontâneas dos sujeitos. A fé e a devoção são ações 

espontâneas, o comércio que se estabelece em espaços de floresta é para suprir necessidades que os sujeitos que 

vivem na localidade já não conseguem suprir diante da demanda crescente.  Oliveira (2004:15) segue contextuali-

zando que,  

    O ato de peregrinar tende a ser, antes de tudo, um ritual das origens nômades dos grupos humanos. 
    Peregrina-se em busca de algo mais significativo; em busca da vida que supera a simples sobrevivên-
    cia. Neste sentido, simbolicamente, a peregrinação comporta-se como uma viagem de volta, um  
    retorno. Peregrinar é voltar ao campo, ao espaço aberto, ao lugar de origem, à terra dos antepassa
    dos; ao centro ou umbigo do mundo, segundo Mircea Eliade, que reconhecia a força mística desses 
    espaços tão especiais. Por essa razão é que se pode vincular diretamente a peregrinação ao sacrifí-
    cio (oficio sagrado) e à fé.  

 A peregrinação a Santa Raimunda do Bom Sucesso é feita todos os anos com a organização comunitária que 

dividem os afazeres a articulam as benfeitorias necessárias, como: solicitação de máquinas para abrir o ramal que 

fica intrafegável após o inverno, pedido de apoio do Exército para limpar o varadouro2 onde ocorre a procissão. No 

ano de 2014 os comunitários estavam empenhados na construção de banheiros para atender o fluxo de peregrinos, 

também dispõe espaço para camping e não existe custo para utilização.  

  Nas diferentes reuniões e entrevistas cedidas por moradores em nenhum momento apresentaram devoção a 

Santa Raimunda como uma atividade turística, em dados momentos fora citado à necessidade de uma intervenção 

mais direta da Secretaria Estadual de Turismo, mas as instituições governamentais presentes são as de obra e a se-

cretaria do município de Assis Brasil de meio ambiente. 

 No documento estadual, Plano de Desenvolvimento: Turismo Sustentável 2015 – 2020 apresenta as linhas de 

produtos e segmentação turística. Uma linha que tem destaque é a “Acre, História, Cultura e Fé”, dando ênfase aos 

segmentos: Turismo cultural e Turismo religioso, com áreas de abrangência destinos que compõe o vale do Juruá: 

Assis Brasil, Plácido de Castro, Rio Branco, Porto Acre, e Sena Madureira. Destes, somente Plácido de Castro e Porto 

Acre  não estão na área de abrangência da  RESEX Chico Mendes. 

2 Caminho em meio à floresta.  



 

 

 Os espaços de devoção popular que conseguimos adentrar durante a realização da pesquisa na área de abran-

gência da Reserva Extrativista Chico Mendes foram nove. Destes, dois são visitados com grande número de devotos: 

o de Santa Raimunda do Bom Sucesso, em Assis Brasil, que recebe mais de 3.000 devotos no dia de sua procissão e o 

de São João do Guarani, em Xapuri.  

 As comunidades não se sentem desassistidas por parte da gestão pública em relação ao turismo, pois não fa-

zem relação da devoção com o turismo religioso, as atividades desenvolvidas comunitariamente ocorrem em função 

da devoção local e no aspecto cultural que é o bem receber das comunidades da floresta, mas percebemos que algu-

mas ações são necessárias para reduzir os impactos da atividade. 

 Ano a ano o volume de peregrinos cresce e a comunidade não realiza um inventário para quantificar e mensu-

rar os aspectos positivos e negativos dos visitantes na RESEX, o volume de lixo também aumenta e pequenas ações 

por parte da gestão pública contribuiriam para tornar a devoção popular mais responsável com os sujeitos que ali 

vivem, com a floresta e com os peregrinos. 

 Para conceituar e caracterizar uma atividade como turismo é interessante mensurar dados para justificar orça-

mento e apresentar a potencial demanda crescente. Porém, o papel dos estudiosos do turismo e da gestão pública é 

pensar e buscar soluções para que o deslocamento humano provoque o menor impacto possível e que a experiência 

seja positiva tanto para o presente e o futuro da comunidade local quanto para os que viajam, peregrinam e devo-

tam sua fé.  

 Desenhar um modelo de turismo cultural, voltado para as comunidades, o turismo comunitário, o turismo reli-

gioso, discutir as categorias da segmentação do turismo e as áreas de abrangência num modelo de regionalização do 

turismo são atividades corriqueiras que partem das ações do Ministério do Turismo até as bases estaduais e munici-

pais, mas essas ações não são vividas com intensidade nas bases, onde as coisas acontecem. 

 Se partirmos do conceito de turismo, que envolve as diversas atividades que os sujeitos fazem fora do seu ló-

cus, envolvendo deslocamento, alimentação, tempo de permanência podemos caracterizar o fazer religioso como 

turismo religioso, porém devemos ressaltar que existe um comprometimento em nível federal, estadual e municipal 

que deve apoiar e colaborar para a redução dos impactos negativos da atividade, uma vez que toda ação humana 

gera impactos positivos e negativos. 

 As comunidades que vivem no entorno do Santuário de Santa Raimunda fortalecem a localidade com serviços 

para atender os fieis, mas não mensuram como reduzir os danos em relação ao descarte, aos impactos na trilha, a 

queima de velas entre outros. Pequenas ações que compete à capacitação, treinamento e ações de manejo que de-

vem partir das secretarias afins (meio ambiente e turismo).  

 O número de peregrinos é quantificado pela Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no município de 

Assis Brasil, que faz levantamento em livro de registro, porém são muitos os peregrinos que adentram a localidade 

antes da data da festa. As comunidades recebem estes sem cobrar qualquer valor, incluindo alimentação, somente 

no dia da festividade que cobram pelos alimentos, e para conseguir atender a demanda preparam muitas galinhas, 

porcos e vacas nos dois seringais.  

 Durante nossa vivência com as comunidades percebemos os marcadores sociais, as diferenças entre comuni-

dades em aspectos sociais, culturais e a diversidade que existe nas comunidades, alguns marcadores tornaram-se 

visíveis em função dos mapas mentais desenvolvidos pela comunidade, outros pelos simples conviver. Utilizamos o 

GPS para traçar um mapa (figura 01) dos marcadores sociais que dão os limites e a ordem para o rito da festividade 

religiosa. Na BR 317 inicia a peregrinação de alguns devotos peruanos, que percorrem todo o ramal do Icuriã/

Cumarú, até a colocação Flor de Natal, porém no dia da festividade esse acesso é feito com veículos.  Na Colocação 

Flor de Natal, no seringal São Francisco é onde estabelece o primeiro comércio de alimentos das famílias do Seringal 

São Francisco e de representantes da igreja católica, nessa localidade fora construído banheiros e tem um espaço 

para camping e uma grande área para estacionar os veículos. Ali também peruanos e bolivianos montam comércio 



 

 

de roupas, que são vendidas para as comunidades que vivem na floresta e encontram nesse dia oportunidade para 

adquirir. 

Figura 01 - Mapa Turístico: Devoção Popular de Santa Raimunda do Bom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Levantamento Rachel Dourado da Silva, 2014. Mapa Turístico elaborado pela Secretaria de Estado de Turismo 

e Lazer do Acre/SETUL com base no mapa organizado por Ezaque Saraiva do Nascimento. Setembro, 2014. 

 A romaria oficial inicia na colocação flor de natal, que é feita em seis quilômetros até o santuário de Santa Rai-

munda, colocação Bom Sucesso, Seringal Icuriã, apesar do esforço da comunidade do Icuriã, o maior consumo dos 

produtos é realizado na comunidade do São Francisco, durante o trajeto de peregrinação não existe comércio, so-

mente nos pontos estabelecidos pelas comunidades. Na localidade do Icuriã os poucos que se destacam são os que 

vendem água de coco e água.  

 O espaço sagrado de Santa Raimunda é cercado por velas, sujeitos organizam para conter o fogo. As pequenas 

vendas no entorno atendem os peregrinos que pernoitam na localidade, são produzidos e vendidos bolos, sucos, 

salgados. Mas a produção da comunidade do Icuriã não é vendida na mesma proporção que o da comunidade do 

São Francisco.  

 A ausência de estudos, formação e capacitação para comunidade por parte da gestão pública voltada ao Turis-

mo acaba acentuando esses marcadores sociais, uma vez que as comunidades trabalham divididas em grupos, inde-

pendente da devoção, criam-se rótulos para demonstrar melhor organização, melhor produção, melhor alimento. A 

falta de apoio acentua conflitos e a presença do comércio da igreja católica em uma comunidade representa para os 

sujeitos uma preferência, provocando maior fragilidade na relação entre as comunidades.  

 As comunidades compreendem que a devoção gerou uma oportunidade de negócio, mudam suas frentes pro-

dutivas para atender aos devotos, são inúmeras atividades e reuniões com prefeitura e governo para colocar máqui-

nas para abrir o ramal, limpar o trecho da peregrinação, sinalizar e essas ações são feitas pela comunidade do São 

Francisco, a comunidade do Icuriã fica responsável pela manutenção do santuário e da área de apoio ao peregrino. A 



 

 

comunidade também construiu área coberta para pernoite.  

 As comunidades já estão habituadas a trabalhar de forma comunitária em função da dificuldade que é produ-

zir e escoar produção na Amazônia, mas tratando-se da devoção reúnem-se dividem as tarefas entre as comunida-

des dos seringais, diante dos marcadores sociais são visíveis às diferenciações por grupos e por gênero, internamen-

te ocorre no fazer produtivo das festas às divisões de acordo com gênero, e competem as mulheres durante o pro-

cesso de organização produzir e alimentar todos. Deslocando-se sempre em função do preparado dos alimentos pa-

ra os homens. 

 Sendo a devoção popular, turismo religioso, cabe a gestão pública mitigar os efeitos aspectos negativos da 

atividade e colaborar para ressaltar os aspectos positivos. A devoção popular diferente de qualquer outra modalida-

de do turismo não requer divulgação, convite e vendas, o contrário em muitos fazeres religiosos é estimulado, pois 

os fieis chegam e se agrupam em função da fé e essa só cresce ano após anos.  Segundo Natalia Veras Cardena em 

entrevista cedida, inicia apresentando como conheceu Santa Raimunda, no núcleo Urbano de Puerto Maldonado/ 

Madre de Dios/ Peru e a partir de então passou a visitar com intenção de agradecer e pagar o atendimento de sua 

promessa.  

    Yo conocí a la santa y el santuario todo por medio de mi amiga Luz, ya porque estaba pasando por 
     un momento bien difícil con mi salud, estaba mal de los ovarios y tenía problemas con mi esposo, mi 
    amiga me dijo que tenía que venir al Buen suceso (…)  

 A devoção popular multiplica-se em função dos atendimentos sagrado e da divulgação dos milagres recebidos. 

Assim, é vivenciada e difundida a religiosidade em meio à floresta. A experiência de devoção e imersão religiosa atra-

vés da peregrinação ora em ramal aberto com sol, poeira e logo adentrar num caminho em meio a floresta, rica de 

sombras, aromas e som dos animais torna o contato íntimo de agradecimento, uma vez que os peregrinos já experi-

mentaram o contato espiritual antes a imersão ao lócus e na peregrinação renova e fortalece sua fé. 

 Diante do fenômeno religioso, as ações dos sujeitos no trato dos peregrinos, a organização comunitária em 

função da fé e da nova atividade produtiva percebemos a devoção a Santa Raimunda do Bom Sucesso como ativida-

de turística, porém essa ocorre exclusivamente em função da fé, sem um preparo mitigador dos danos, os fazeres e 

saberes dos sujeitos estão sendo aplicados e o atendimento ao peregrino ocorre em função das atividades comuni-

tárias. Os agentes governamentais por sua vez deixam a desejar no que compete à gestão pública no aprimoramento 

das ações, não cabe a gestão pública fazer turismo, mas apoiar as comunidades que recebem visitantes/turistas/

peregrinos.  

 A capacitação da comunidade voltada para atividade turística religiosa é essencial, uma vez que são devotos e 

agentes ativos da cadeia produtiva e a ação deve ser mensurada com finalidade de valorar adequadamente os servi-

ços, corrigir e preparar comunidade para ações de manejo corretiva para impactos e danos causados ao meio ambi-

ente, além do empoderamento para fortalecer a comunidade para que a atividade não seja um ponto de conflito e 

sim um elo entre os devotos que vivem no entorno do santuário.  

 O que impressiona no espaço sagrado de Santa Raimunda é que muitos devotos são ex-seringueiros, sujeitos 

que foram obrigados a buscar outra forma de sobreviver nas cidades e atualmente vão em agradecimento a sobrevi-

vência, ao alimento, emprego que lhe foi concedido num momento difícil ao chegar num lugar para uma função to-

talmente nova. 
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Introdução 

 A proposta da pesquisa atendeu a nossa inquietação em compreender o espaço vivido em suas diversida-

des e espacialidades geográficas, em seus lugares, sobre como as mulheres do Assentamento Joana D’Arc III 

percebem e compreendem o espaço em que estão inseridas. Os aspectos sobre religião, culturas, economia e 

representatividade social nos possibilitaram uma compreensão do presente e do passado, das ações individuais 

e coletivas, que promovem o domínio de procedimentos que permitem às mulheres do assentamento detalhar 

e opinar sobre o que está acontecendo em seu mundo.  

 A pesquisa é de abordagem qualitativa e quantitativa e utilizou-se da técnica de registro em diário de 

campo e registro fotográfico além da aplicação de questionários a 69 (sessenta e nove) pessoas proprietárias de 

lotes, de um total de 70 famílias residente nas linhas 17 e 19 do Assentamento Rural Joana D’Arc III, localizado 

na zona rural do Município de Porto Velho, Região Norte do Brasil. 

 O lugar a margem da estrada ganhou representação simbólica nesta pesquisa, por entendermos que na 

malha viária (pista de rolamento) da estrada, tudo está em constante movimento, e por isso, dificilmente há 

tempo para que os seus viajantes possam parar, pensar, refletir e buscar respostas aos seus questionamentos. É 

o local apropriado de parada e principalmente um lugar que só os verdadeiros donos conseguem parar por tan-

to tempo, em busca de suas respostas, o que continua presente na vida dos viajantes. 

 O Assentamento Joana D’Arc III, é um lugar carregado de significados, uma estrada de desafios e dificul-

dades. As curvas que compreendem a estrada histórica das pessoas tendem a ser caracterizada por declives, a 

ponto das famílias expressarem suas incertezas futuras, e, avançarem além das curvas dificultosas, deixando 

pessoas continuarem a sua margem, transformando o lugar que antes era próspero em espaço topofóbico. 

Problematização 

 Entender o espaço vivido pela mulher em desigualdade de gênero perpassa primeiramente pela reflexão 

dos sentimentos ocasionados por ações discriminatória dessa mulher. Destarte, a pesquisa busca respostas para 

as indagações de como são organizadas as atividades na lavoura e outras atividades rurais a partir da distribui-

ção de tarefas entre os membros da família e que mudanças aconteceram no desenvolvimento do Assentamen-

to Joana D’Arc III, que podem ter influenciado o modo de vida das pessoas, mais especificamente no cotidiano 

das mulheres agricultoras? 

Metodologia 

 A metodologia permeia pela pesquisa participativa, utilizando o método fenomenológico e a técnica de 

registro em diário de campo além da aplicação de questionário o que possibilitou uma amplitude maior de abor-

dagem da pesquisa. 

 Para referendar melhor a metodologia dos passos trilhados evidenciamos nossos procedimentos no orga-

nograma, abaixo. 

 

Assentamento Rural Joana D’ARC III:  

Um Lugar as Margens da Estrada 
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Figura 1: Passos trilhados na pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizado por Telma Ferreira. UNIR: Porto Velho, 2014  

Resultados 

 Os fatores que compreendem os elementos intrínsecos do meio rural representam uma subjetividade do es-

paço, no qual, para Nascimento Silva (2010), as atividades que são desenvolvidas por homens e mulheres esclare-

cem que a força de trabalho executada por mulheres no assentamento rural é “negativo”, pois estes trabalhos dei-

xam na aparência feminina marcas que transmitem a vida árdua das mulheres que vivem na área agrária. 

Figura 02: Rotina diária das mulheres no Assentamento Joana D’Arc III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizado por Telma Ferreira. UNIR: Porto Velho, 2014  

 O espaço rural ocupado por mulheres que possuem dupla jornada de trabalho se define ao cuidar dos filhos, 

do marido e do roçado, plantando, capinando e colhendo as lavouras. No retorno do roçado para suas casas, conti-

nuam com os afazeres domésticos e todo este envolvimento funciona como um ritual de estereótipos que são reali-

zados mecanicamente sem escolhas ou opções por seus realizadores. São ações que não dão espaço para alternati-

vas secundárias à existência no campo, Chiapetti ( 2010) esclarece:: 

    (...) o espaço carrega simbolicamente a existência humana com sua identidade de desejo, sentimen-
    to, intenções, ações […] podemos dizer que há uma géografhicite, ou seja, uma cumplicidade entre 
    a Terra e as pessoas que se realiza na existência humana (CHIAPETTI, 2010, p. 141). 

 Se por um lado o espaço rural representa simbolismo e existência humana, por outro retrata um descaso soci-

al pelas pessoas que lá residem. Embora haja dependência dos produtos da lavoura para o sustento, poucos são os 



 

 

que refletem sobre a vida árdua de quem vive no campo, pois ainda que sejam mulheres esquecidas de seus direitos 

e respeito social, têm uma rotina familiar de necessidade da equidade de gênero, neste contexto Silva (2009) escla-

rece:  

    Um agrupamento de ideias e opiniões que a sociedade constrói através de uma cultura do que é ser 
    homem e do que é ser mulher. O conceito de gênero permite compreender que não são as diferen-
    ças dos corpos de homens e mulheres que os posicionam em diferentes hierarquias, mas sim a sim
    bolização que a sociedade faz delas (SILVA, 2009, p. 36).  

 As construções sociais de desigualdade feminina são bem percebidas na divisão das atividades domésticas e, 

de um modo em geral, representam a domesticação do próprio corpo feminino. Estão construídas por fatores que 

são elaborados e mesclados pelas experiências ensinadas no seio familiar, bem como todo conjunto de sentimentos 

que são passados de geração para geração. É da diferença do gênero apreendido por cada criança que nascem as 

divisões das atividades exercidas no lar já pré-definidas. 

 Esperamos que nosso estudo possa servir como fio condutor para a reflexão das perdas sofridas pelas mulhe-

res do Assentamento Joana D’Arc III, e possa conjuntamente as evidenciar dentro das ações realizadas pelo Estado, o 

qual é considerado como o agente ativo que pode vir a elaborar políticas públicas e com suas agências estatais fazer 

valer o direito adquirido pelas moradoras desse e outros assentamentos. 
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Setor 6 

A Tensão Fabricação  

Autenticidade 

Geografias que expressam as práticas cotidianas e in-

tencionalidades vivem como numa tensão. Mesmo ten-

do-se em conta que o mundo, e qualquer lugar, se ma-

nifesta por meio de formulações, de ideias e de senti-

dos, parte dele é vontade e discurso e, outra parte, um 

vivido impregnado de fortes significações. Fazemos es-

paço ao mesmo tempo em que o vivemos. Isto é, perti-

nente a muitas regiões, paisagens e culturas se revela-

ram construídas por etnias e marcadores identitários 

que sustentam a sua imagem. E, em muitos casos, são 

regiões profundamente transformadas. O que é próprio 

de tais espaços? O que lhe deu origem, ou o que parece 

negá-lo, metamorfoseá-lo ou redefini-lo? Não seria a 

própria tensão? Como neste processo se resolvem, ou 

não, os estranhamentos e as novas carências humanas? 

Neste ST, busca-se refletir sobre os referenciais ancora-

dos nas experiências das imigrações, regionalismos e 

tantas outras identidades com vínculos territoriais, em 

especial as representações e as práticas em torno disso  

http://diamantina.mg.gov.br/
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Introdução 

 Este trabalho é fruto de uma pesquisa que objetivou analisar as estratégias de resistência da comunidade 

quilombola do Pega frente a inúmeros conflitos ambientais e territoriais que enfrentam historicamente. Trata-se 

de uma comunidade que conquistou, em 2008, a certidão da Fundação Palmares, por se autodefinir como re-

manescente de quilombo. A comunidade situa-se no Médio Jequitinhonha, no Município de Virgem da Lapa es-

pecificamente. 

Problematização 

 A Comunidade Quilombola do Pega tem sua história marcada na luta pelo seu território, uma vez que o 

processo de aquisição das terras pelo ancestral comum não se deu de maneira formal; sendo assim, os comuni-

tários não possuem os títulos de suas terras, o que abriu margem ao seu processo de grilagem por parte de fa-

zendeiros circunvizinhos.  

 Vale ressaltar que a falta de visibilidade, silenciamento decorrentes de pressões econômicas e fundiárias, 

processos discriminatórios e de exclusão sociopolítica propiciam hoje, como no passado, a expropriação dos ter-

ritórios da comunidade. Com a consequente desarticulação de suas práticas produtivas e culturais, são situações 

recorrentes que se observa acontecer com a maioria dos povos e comunidades tradicionais brasileiras (COSTA 

FILHO, 2011; e tais situações de expropriação territorial contemporâneas demonstram que o conflito tem sido 

um elemento recorrente na construção de identidades de cunho político (COSTA FILHO, 2016a).  

 Segundo os comunitários, a comunidade convive não só com a grilagem de terras, mas também com ame-

aças desenvolvimentistas, e mais ainda, as consequências advindas da construção da barragem hidrelétrica de 

“IRAPÉ”5. Estas ações desenvolvimentistas tentam minar resistências e tornar vulneráveis sucessiva e periodica-

mente os povos e comunidades tradicionais. 

 Portanto, este trabalho se propõe a analisar, a partir de uma perspectiva etnográfica, como a resistência 

frente aos processos de opressão e expropriação territorial levou a Comunidade do Pega à reivindicação formal 

da identidade quilombola, a pleitear a regularização do seu território e acesso aos demais direitos assegurados 

às comunidades quilombolas; isto na tentativa de compreender a conectividade da reafirmação identitária da 

comunidade como estratégia de proteção e recuperação do território tradicionalmente ocupado frente às ame-

aças e conflitos que a envolvem. Além disso, visa a compreensão sobre como se deu o seu “processo de territo-

Reafirmação identitária como estratégia de resistência,  

recuperação e proteção do território  

tradicional da Comunidade Quilombola do Pega  
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rialização” (OLIVEIRA, 1999) – entendido aqui como a perda das terras tradicionalmente ocupadas e a luta pela sua 

recuperação – tentando identificar os principais conflitos que envolvem o grupo e seu território; e procurou-se en-

tender a conformação da territorialidade da comunidade. 

Procedimentos Metodológicos 

 Os procedimentos metodológicos se delinearam a partir de uma imersão no campo, na qual se realizaram en-

trevistas semiestruturadas e fez-se uso da técnica de observação participante para o conhecimento dos conflitos e 

demandas locais e da relação da comunidade com seu território. 

  Também fez-se uma análise bibliográfica para discussão dos conceitos trabalhados durante a pesquisa, utili-

zando aportes de autores como Almeida (2006), Little (2002), Oliveira (1999), Castells (1999), Cunha (1986), Haesba-

ert (2006, 2007), entre outros, autores estes que trabalham com questões das comunidades negras rurais e quilom-

bolas como territorialidade, territorialização, território, campesinidade e identidade; com a intenção de correlacioná

-los ao objeto em estudo e suas relações causais. 

Resultados 

 Verificou-se que a ausência do título das terras é situação comum na Comunidade quilombola do Pega, uma 

vez que não houve registro cartorial das terras adquiridas. Os comunitários possuem, portanto, apenas a posse, atra-

vés de declaração lavrada em cartório, da porção territorial em que se encontram, sendo que uma parte considerá-

vel das terras foram tomadas por grileiros. O fato de muitas vezes as comunidades desconhecerem os processos de 

“cartorização” ou registro de suas terras resultou em expropriações territoriais ou tem facilitado a ação dos aprovei-

tadores ao longo dos anos. Diante disso e para fins de reparação histórica, hoje a comunidade encontra-se e anda-

mento processual de regularização fundiária junto ao INCRA6.  

 Na análise das entrevistas e através da observação-participante, nota-se que a comunidade Quilombola do 

Pega possui uma territorialidade específica, que se manifesta em padrões sociais, nos seus modos de fazer, relações 

de compadrio e parentesco, campesinidade, sentimento de pertencimento ao território, interconhecimento, organi-

zação social e da produção, que lhe são próprias. 

 Constatou-se que a lógica produtiva dos comunitários difere-se da lógica dos fazendeiros da região. Na comu-

nidade, a produção é feita de acordo com as bases tradicionais e baixo impacto ambiental, existindo ainda a sobre-

posição do calendário religioso e agrícola, com ritmo e lógica próprios de produção. As técnicas produtivas levam em 

conta o ciclo da lua e a época do ano, ou seja, não se pode plantar qualquer coisa em qualquer época do ano; cada 

plantio tem sua especificidade. 

 Outra abordagem acerca da relação da comunidade com o território está relacionada às expressões culturais 

próprias, que são representadas pelas festas, rezas, comidas, mitos e ritos que são transmitidos oralmente, de gera-

ção para geração. Por meio dos padrões sociais próprios nota-se o intrínseco vínculo da comunidade com o territó-

rio.  

 O contexto atual revela que a comunidade está empenhando-se para assegurar a sua permanência e autono-

mia, através do revigoramento da associação comunitária e mobilização social na luta pelos seus direitos; e também, 

na busca por estratégias de produção e renda, visando alternativas para sobressair às adversidade advindas das mu-

danças climáticas e optando sempre por práticas mais sustentáveis, assim, mostrando preocupação com o meio que 

habitam. 
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Introdução: contextualizando sobre a motivação para este artigo 

 Esse trabalho decorre da temática abordada na tese de doutorado em Geografia, intitulada de o curitiba-

no gaúcho: a conformação de mundo dos curitibanos frequentadores dos Centros de Tradições Gaúchas- CTGs 

em Curitiba/Paraná 2016-2018, desenvolvida na Universidade Federal do Paraná. Nesta pesquisa de doutora-

mento, estima-se trabalhar com a capacidade significativa de mundo dos sujeitos.  

 A doutoranda, no dia 24 de junho de 2018, em uma de suas idas ao campo, o Centro de Tradicões Gaú-

chas- GTG 20 de Setembro em Curitiba, observou o fenômeno responsável por embasar a sua tese desnudar-se 

naturalmente. Neste dia a comunidade do CTG realizava o evento cultural chamado de Domingueira, aberto 

para comunidade em geral.  

 Além da gastronomia, outros elementos simbólicos como os trajes da prenda e do gaúcho, a música tradi-

cionalista, a dança folclórica e as próprias alegorias do ambiente puderam ser conferidas no local. Mas a surpre-

sa para a doutoranda veio justamente aos moldes da experiência fenomenológica, ao conhecer Elis, a qual foi 

apresentando-se para a pesquisadora, por meio da vivencia proporcionada naquele trabalho de campo . 

Problematização: um curitibano gaúcho? 

 É sabido da tensão existente nesta interrogação, visto que refere-se a duas culturas díspares. Embora, 

ambas sejam culturas sulistas, trazem conteúdos diversificados que na maioria das vezes, foram explicados geo-

graficamente por intermédio dos conceitos de território e tradição. Analogamente, é como dizer que o todo o 

conhecimento sobre a temática tratada, veio da abertura destas duas janelas, sendo que ainda existem tantas 

outras e até mesmo portas para serem atravessadas. O esforço aqui empregado, corresponde a esta tentativa 

de buscar novas possibilidades, o que justifica a aplicação da fenomenologia na geografia. 

 Não intenciona-se o surgimento de um novo conceito ou de um outro rótulo para tipo cultural do gaúcho, 

mas sim, a revelação da significação de mundo daqueles que vivem a condição de gaúcho.  

Metodologia 

 O trabalho foi desenvolvido dentro da perspectiva fenomenológica, para tanto o autor escolhido para o 

embasamento teórico foi o filósofo Paul Ricoeur. Esse autor, acredita na existência do enxerto da hermenêutica 

na fenomenologia. Neste sentido, Adams (2012, p. 85) estudioso de suas obras, chama a atenção para a reflexão 

que o próprio narrador efetiva ao se explicitar através da linguagem, pois o sujeito volta-se sobre si para inter-

pretar seus textos elevando a dimensão ontológica da existência e consequentemente da hermenêutica.  

 Diante do exposto, cabe ao pesquisador, empenhar-se no que diz respeito a efetivação de uma segunda 

hermenêutica. Não seria um simples transcrever da narrativa, mas o exercício da implicada tarefa de interpre-

tar. Para este problema, buscou-se aporte em Ernst Cassirer, filósofo da linguagem e criador da teoria das for-

mas simbólicas.  

 Cassirer, entende que o simbólico corresponde a força de mediação universal do espírito entre nós e o 

real, mediação esta, que não possui uma relação imediata sobre a nossa apreensão da realidade. No entanto, 

opera sobre os instrumentos culturais no exercício de apreensão, podendo ser esses, a linguagem, a religião, a 
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arte, a ciência, entre tantos outros. 

 Foi com o fundamento destas teorias supracitadas que o presente trabalho foi conduzido. Portanto, com a 

plena consciência acerca de toda complexidade que envolve o ato da revelação, especialmente por meio da lingua-

gem, sendo que fundamenta-se na dualidade operante entre o pensar e o falar.    

Resultados 

 A seguir serão mostrados alguns resultados preliminares da pesquisa de doutorado de Caroline Dutra. Elis, 

nome fictício, foi contatada pela pesquisadora com ajuda da organização do evento Domingueira, do CTG 20 de se-

tembro. No primeiro momento, Elis mostrou-se uma pessoa bastante retraída e de pouca argumentação. Fez algu-

mas perguntas para a pesquisadora e chegou a demonstrar-se um tanto incomodada com a presença da doutoranda 

em sua mesa, no dia festivo.  

 Interessante como a postura de Elis alterou-se após perguntar a origem geográfica de Caroline, que revelou 

ser oriunda do estado do Rio Grande do Sul. A partir deste ponto do diálogo, a narradora voluntariamente começou 

a fazer revelações importantes para a pesquisadora.  

 Elis, 42 anos, curitibana, expos que desde muito jovem já admirava a cultura gaúcha, inclusive sonhava em 

casar-se com um gaúcho e de fato casou-se, pois vive a 11 anos em matrimônio. Interessante que ao revelar o seu 

desejo, logo em seguida contou sobre o seu empenho, avaliando que foi muito agraciada ao trabalhar em uma rede 

de educação, a qual possibilitava viagens de trabalho ao estado do Rio Grande do Sul. Foi em uma destas viagens, 

mais especificamente para a cidade do Rio Grande- RS, que teria conhecido o seu futuro esposo, com quem reside 

na cidade de Curitiba.  

 É válido levantar aqui, a intenção da pesquisadora neste dia, o de abrir o pensamento, isto é, vivenciar para 

que a pesquisa acontecesse no sentido fenomenológico. Assim, ao perceber a curiosidade de Elis, talvez por ver uma 

mulher sozinha naquele espaço, a doutoranda explicou que estava ali por motivos profissionais, que envolviam o 

estudo sobre os gaúchos.  

 Este esclarecimento e também a exposição sobre origem geográfica da estudiosa estabeleceu um canal direto 

com a Elis, servindo de estímulo para que começasse a falar. E ela falou, se emocionou, dançou, comeu, cantou e fez 

revelações importantes para o andamento da pesquisa.  

 Naquele momento, o nível emotivo expresso na fala de Elis, estava aparente. Talvez pela força festiva e saudo-

sista contida naquele lugar. Acredita-se que a festa tenha papel significativo no revelar, mas também de proporcio-

nar estímulos, pois Elis chegou a relatar coisas do seu cotidiano. Dentre estas especificidades, contou que cozinha 

como uma legítima gaúcha e se comparou a sua cunhada nascida no estado do RS.  

 Ela fez várias considerações sobre a culinária, mas no aspecto significativo de mundo, uma observação merece 

destaque devido as espacialidades decorrentes, a saber, o churrasco. Disse então, que o churrasco do gaúcho é dife-

rente de tudo e que depois de ter tomado conhecimento, não quer saber de outros.  

 Ao falar do churrasco, revelou justamente a relação espaço e tempo, para ela o ato de churrasquear expressa 

a felicidade de uma festa, na qual o tempo da confraternização é considerável, sendo que na maioria das vezes, co-

meça pela manhã e termina no meio da tarde. O que provoca estranhamento por parte de sua amigas curitibanas. A 

narradora trás momentos comparativos na sua fala, como se houvesse um antes e depois, em relação a sua confor-

mação de mundo.     

 Sobre o contexto histórico dos gaúchos, Elis parece pouco conhecer ou se importar. Por outro lado, avaliou 

que valores como o respeito, que para ela regem cultura gaúcha, muito lhe agradam. Assim, afirmou ser maravilhoso 

que a sua filha, desde pequena, frequente o CTG para incorporar estas questões na sua educação.  

 Elis trouxe muitos pontos relevantes, os quais não puderam ser detalhados nesta breve apresentação. No en-

tanto, vários elementos simbólicos tradicionais da cultura gaúcha estavam presentes na sua narrativa, sendo algo 



 

 

significativo para a sua existência. Como os resultados aqui apresentados são parciais e o que temos até o momento 

é a narrativa de uma pessoa que incorporou hábitos capazes de ressignificar o seu mundo, segue-se com a seguinte 

inquietação, existe um curitibano gaúcho?  
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Introdução 

 A Comunidade Quilombola João Borges Vieira criada em 2008 e reconhecida em 2009 está localizada em 

Uruaçu no norte goiano. As famílias que a compõe residem em diversos bairros periféricos da cidade. Vários de 

seus membros se uniram em uma associação para juntos reivindicar /conquistar direitos sociais bem como de-

senvolverem ações no sentido de serem reconhecidos como um grupo ao mesmo tempo em que vão construin-

do sua identidade. Desde a sua criação a associação têm no artesanato de bonecas negras e no grupo de tambor 

os principais instrumentos utilizados nesse processo de reconhecimento social e afirmação identitária. 

 O objetivo do trabalho é analisar a criação de um grupo de tambor pela comunidade João Borges como 

estratégia para obtenção de espaços que lhes proporcionem projeção e reconhecimento social e étnico. Nesse 

sentido, o texto discute a criação do grupo de tambor de crioula Raiz e Tradição que comparece na vida daque-

las pessoas como uma iniciativa política de juntar os quilombolas. Desse modo, a comunidade cria e também 

recria tradições tendo como referência a memória dos seus anciãos. Esse processo também proporciona o en-

volvimento dos mais jovens. No texto estão descritos os caminhos e os entraves enfrentados pelos membros do 

grupo desde a sua criação até o presente momento (2018). 

Problematização 

 Após a certificação pela Fundação Cultural Palmares em 2009 os membros da comunidade quilombola 

urbana João Borges Vieira (Uruaçu- Goiás) estavam diante de um duplo dilema em relação às questões de iden-

tidade e reconhecimento. Primeiro o que fazer para que os próprios membros da comunidade se reconheces-

sem como quilombolas e, segundo, que estratégias utilizar para que a sociedade em geral os identificasse, reco-

nhecendo-os a partir da sua cultura, principalmente, naquilo que não está padronizado. Nesse sentido, criaram 

um grupo de tambor de crioula objetivando o engajamento e autoreconhecimento de seus membros bem como 

a distinção cultural deles com relação ao restante da sociedade. Ao criarem o grupo de tambor Raiz e Tradição 

os membros da comunidade foram acionando os seus costumes de tocar tambores e de dançar. Agiram certa-

mente como sujeitos capazes de reinventar as suas práticas sociais em um contexto de tensões “porque nas 

famílias sempre tinha essas rodas de tambor” (afirma uma das entrevistadas). Nesse sentido, se discute como as 

tensões são enfrentadas fazendo surgir criações e recriações de costumes.  Conforme apontou uma das entre-

vistadas, “o tambor, ele te dá visão, ele te dá voz, é uma forma de você levar o seu povo, seu grito de comunida-

de, de interação com a sociedade, de mostrar a sua cultura”.  

 As pertenças vistas como derivadas de reações também são construídas, tendo como possibilidade de se 

afirmar como tradição. Assim, compreendemos por tradição inventada “um conjunto de práticas, normalmente 

reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas (...) visam inculcar certos valores e normas de comporta-

mento através da repetição” (HOBSBAWN; RANGER, 1997, p.9) 

Nas batidas do tambor as tensões do reconhecimento étnico 

A
p

r
e

s
e

n
ta

ç
ã

o
 O

r
a

l 

1Mestre em Sociologia e doutoranda em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia- UFU. Professora do Instituto Federal de 
Goiás – IFG- Campus Uruaçu. 
2 Doutor em Geografia (Geografia Humana) pela Universidade de São Paulo. Professor Titular da Universidade Federal de Uberlândia.  

 



 

 

 As estratégias desenvolvidas pelo grupo se dão na busca por afirmação territorial entendendo que a distinção 

dos territórios ocorre de “acordo com aqueles que o constroem, sejam eles indivíduos, grupos sociais/culturais, o 

Estado, empresas e instituições como a Igreja” (HAESBAERT, 2014, p.59) e que de acordo com o que nos propõe Ra-

ffestin (1993), a criação do grupo proporcionou à comunidade a apropriando do espaço, territorializando-o. 

Metodologia 

 A metodologia utilizada envolve o trabalho de campo fundamentado na observação, descrição, comparação e 

análise.  

Resultados 

 A pesquisa tem indicado que as ações e reações dos quilombolas se expressam nas práticas cotidianas, reve-

lando intencionalidades do grupo em um contexto de tensões. O lugar vivido se manifesta a partir de formulações, 

de ideias e de sentidos relativos à sua afirmação étnica. Assim, parte da comunidade João Borges Vieira se envolveu 

em um trabalho de convencimento de seus integrantes no sentido de que era necessário criar para a comunidade 

jeitos de se representar, tornando-se conhecida e respeitada. A vontade e o discurso evocando a identidade foi im-

pregnado o lugar de autenticidades. 

 O processo de formação do grupo de tambor revela também o intenso trabalho realizado pelas lideranças. 

Seus envolvimentos, gerando, dentre seus membros, afirmações daqueles que possuíam as habilidades para dançar 

e/ou tocar tambor. 

 Os resultados evidenciam ainda que aquilo que deu origem ao grupo, que parece reafirmá-los como membros 

de uma comunidade, como gente do lugar, decorre da capacidade das pessoas se reinventarem, estabelecendo re-

versões daquilo que acontecia nos primeiros anos de sua existência. O grupo de tambor tem conquistado cada vez 

mais a admiração e respeito da população de Uruaçu e região. Há períodos do ano em que sua agenda fica repleta 

de compromissos, principalmente em novembro por ocasião do dia da Consciência Negra. Além do respaldo da po-

pulação há que se destacar o expressivo número de membros da comunidade que querem participar do grupo. Atu-

almente há uma lista de espera formada por pessoas que desejam fazer parte da “confraria”. Inclusive, daqueles que 

não são quilombolas. 
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Uma INTRODUÇÃO ao fogo - início e fim – na transformação dos tambores 

 Ao fogo do sol as árvores crescem; talvez um outro fogo, vindo dos raios certeiros ou das secas prolonga-

das, possam pelo mesmo elemento vital tirar-lhes a vida. E caídas ao solo, as centenárias árvores que cumpri-

ram este ciclo serão recolhidas e tornar-se-ão tambores pela transformação uma vez mais do fogo guiado pelas 

mãos hábeis de um mestre artesão. Pelo fogo, o artesão inicia a escavação do tronco da árvore caída natural-

mente; é também o fogo que acende a vela em devoção ao nascimento de um novo corpo que, pela ancestrali-

dade humana encarnada naquele ente, será mais que um novo instrumento musical; o fogo dá forma a fogueira 

que convoca à reunião dos corpos à luz; o fogo dá o tom à afinação dos couros esticados e das peles aquecidas. 

Por sua vez, também o fogo finaliza: ao expandir, consumir ou apagar, é o fogo quem transforma a comemora-

ção em lembrança do que se foi, seja porque era hora de acabar e assim a vela e fogueira se findaram na disso-

lução da fumaça, seja pelo descuido no manuseio da ora brasas, ora labaredas que tem a capacidade de tudo 

consumir em cinzas.  

 Na poética do fogo (BACHELARD 1989, 1990, 1999) – que dá vida, inicia e finaliza por sua essência de in-

tensidade -  está o tempo. E o fogo e o tempo são saberes experienciados por mestres artesãos que se dedicam 

a vivenciar a produção de tambores. É no contato com as naturezas vegetal, animal e mineral que compõem um 

tambor que o saber-fazer se desvela enquanto horizonte de ancestralidade (OLIVEIRA, 2007), encantamento e 

finitude no manuseio do elemento fogo. A geograficidade (DARDEL, 2011) dessa produção constitui um modo 

próprio de viver a Terra, de conceber os elementos e naturezas pela ritualística do saber-fazer encarnado no 

corpo-tambor.  

 Provocando o fogo, atiçando e dominando-o, nos lugares e nas práticas ancestrais da produção de tam-

bores, situam-se os sujeitos (BERDOULAY; ENTRIKIN, 2014). A escolha existencial de ser um mestre artesão con-

duzido por tal ritualística que concebe o fogo de um modo tal que, tradicionalmente, participa nos diferentes 

momentos, técnicas e propósitos de um novo corpo-tambor, pode ser interpretada como uma resposta geo-

poética à Terra. 

 A criação geopoética (PARDO, 1991) da produção de tambores escavados a fogo perpassa pela memória 

(RICOUER, 2014) e corporeidade na ancestralidade dessa produção. Compartilha-se da “Filosofia da Ancestrali-

dade”, de Oliveira (2007) que articula a ancestralidade para além de relações consanguíneas ou de parentesco 

simbólico, contribuindo à produção de sentidos com base no mito, no rito e no corpo. Assim, a produção de 

tambores não é, unicamente, associada ao passado de tradições africanas e memórias longínquas da diáspora, 

trata-se de uma leitura presente da ancestralidade, pois é com o que se tem hoje (natureza, valores, sociedade) 

que a ritualística acontece.  

 Tradicionalmente os grandes tambores africanos eram escavados a fogo (BUENO; TRONCARELLI; DIAS, 

2016) e, bem mais do que ausência de ferramentas, tais técnicas expressam a cosmovisão de um saber-fazer 

atrelado à Terra: “Sonha-se diante do fogo, e a imaginação descobre que o fogo é o motor de um mun-

do” (BACHELARD, 1996, p.169)”. Nesse sentido, a produção ritualística de tambores atualmente é tensionada 

pela fabricação-autenticidade que compõem identidades territoriais a partir dos sujeitos e lugares ao aderir às 

transformações tecnológicas impostas por valores sociais, econômicos e urbanos. A vela e a fogueira, por exem-

plo, têm importante função em momentos diferentes da produção de tambores e não são bem quistas nos es-
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paços públicos das cidades, devendo mesmo ter permissão oficial para serem fixadas nas praças. A ideia circulante 

que o fogo é demoníaco provoca olhares preconceituosos (SODRÉ,1998) em corpos ignorantes às práticas que com-

preendem e necessitam do elemento fogo enquanto agente de transformação, por isso acender uma fogueira ou 

oferecer uma vela à reunião guiada por tambores é tão estranha aos que não praticam esses saberes. 

 Como parte do doutorado em desenvolvimento e vinculada ao grupo NOMEAR - Fenomenologia e Geografia 

(Unicamp), o recorte aqui exposto tem o desafio teórico-metodológico de compreender o elemento fogo na produ-

ção de tambores a partir da experiência com mestres artesãos, em direção à uma Geografia aterrada que reverbere 

a circunstancialidade do ser-e-estar-com tambores. Desse contexto, problematiza-se: como, onde e com qual senti-

do a produção ritualística de tambores acontece atualmente? tendo outras possibilidades de produzir um tambor, 

por que o fogo ainda é um elemento tão essencial na técnica da escavação e no encontro de tambores? De que ma-

neiras o aterramento da/na produção de tambores (re)existe pela manipulação dos elementos da natureza? 

A METODOLOGIA do percurso por lugares, sujeitos e recortes em diálogo 

 O recorte desse trabalho compreende as reflexões do elemento fogo a partir da vivência realizada por dez 

dias, em julho de 2017, na cidade paraense de Cametá, com cinco mestres artesãos que produzem o “tamboro”, 

tendo por realidade geográfica a Floresta Amazônica.  

 Partir da experiência com os mestres artesãos e deixar que assim se desvele os sentidos do fenômeno tal qual 

vivido no acontecimento do campo é criar saberes-com. Deste modo, descrever uma experiência geográfica não se 

trata de pessoalizá-la, pois enquanto circunstância da manifestação do fenômeno, ser-no-mundo, a força da experi-

ência consiste em sua própria compreensão das vivências concretas diárias, e não em sua sofisticação teórico-

explicativa (MARANDOLA, 2016).  Assim, a poética de Bachelard (1999) quanto à análise do fogo é uma voz posta em 

diálogo à compreensão da “experiência cotidiana do mundo” (HOLZER, 2014) vivenciada com os mestres artesãos. 

A intepretação poética do fogo, RESULTADOS em busca da compreensão  

 No trabalho completo se desenvolverá mais sobre: A vela: marco vertical do nascimento de um tambor pelo 

fogo (“Então o fogo que nos queimava passa a iluminar-nos” (BACHELARD, 1999, p. 165); A brasa: o domínio da fome 

do fogo no interior de um tambor (“O fogo jamais é imóvel. Ele vive quando dorme. O fogo vivido está sempre impreg-

nado pelo signo do ser tenso” (BACHELARD, 1990, p. 6) e Da fogueira à fumaça: lembrança e dissolução do que se foi 

(“O fogo é, para o homem que o contempla, um exemplo de devir urgente e um exemplo de devir circunstancia-

do” (BACHELARD, 1999, p. 25). 

 Aqui cabe, por quanto, considerar que enquanto os outros animais fogem do fogo, os seres humanos dele se 

aproximam e desejam-no, guiando-se pelas chamas que tanto demarcam o encontro em reunião, quanto ascendem 

à devoção e os clamores e, ainda, metaforizam alguns movimentos internos como a paixão e a vitalidade. Pardo 

(1991) afirma que os homens e os animais não se adaptam a seu ambiente segundo um código inscrito em sua me-

mória biológica, mas criam seu próprio ambiente e nascem de suas obras. Assim é o domínio do fogo na produção 

de tambores: um nascer de corpos esculpidos no abrasamento, batizados na chama da vela, esticados no aquecer 

das fogueiras e vitalizados pelo fogo geopoético. 

 O fogo tem mais que um sentido utilitarista (BACHELARD, 1990), é a forma da contemplação e a matéria em 

potência capaz de transformar as naturezas vegetal, animal e mineral em tambor. Portanto, quando aqui se busca 

que a linguagem se aproxime com intensidade dessa imagem e imaginação ígnea, esta pesquisa geográfica tende a 

provocar faísca e ganhar calor, cor e cheiro no desvelamento da experiência com os artesãos.  

 Os cinco mestres paraenses que manipulam o fogo em seus tambores também são pressionados por outras 

lógicas tecnológicas que prometem racionalizar o tempo da produção na suplementação com outras técnicas, o que, 

todavia, alteraria profundamente a estética do fogo nos tambores. Além de iluminar o conflito da manutenção das 

técnicas ancestrais, o manuseio do fogo também sofre tensão quando os tambores vão à cidade, porque nem sem-

pre é possível o acontecer completo da ritualística dada as lógicas estruturais do espaço e das relações urbanas. Por 



 

 

isso, a produção ritualística de tambores (e a manifestação destes) se estabelece mais fortemente nas roças de Ca-

metá/PA, onde o fogo tem lugar. À Geografia, o fogo mostra como os sujeitos e lugares se consomem, persistem, 

esvaem, transformam... 

 A imaginação ígnea se presta a iniciar e findar a ritualística da produção de tambores que concebe o próprio 

ciclo de vida-morte fundado no mundo trazido à luz, calor e queima, na intensidade essencialmente ancestral de 

vitalidade, encantamento e finitude pelo fogo.   
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Introdução 

 A pesquisa abarca a bacia hidrográfica do médio e baixo Beberibe, investigando aspectos de uma geogra-

fia popular e cotidiana da metrópole recifense, moldada por aspectos históricos e territoriais que singularizam 

seus bairros. Tais espaços foram constituídos, ao longo do tempo, por similitudes e diferenças identitárias que 

são expressamente visualizadas ao se percorrer as vizinhanças do rio em questão. A partir do século XX, o Bebe-

ribe sofreu um adensamento da ocupação na zona limítrofe entre o Recife e Olinda, o que acarretou problemas 

ambientais ao curso d’água – primeiro geossímbolo das populações que se fixaram naquele espaço pantanoso e, 

posteriormente, nos morros contíguos. A poluição afastou tradicionais pescadores e outros sujeitos das ativida-

des ligadas às práticas fluviais ou às matas na região. Hoje localizam-se aí bairros geralmente muito densos, em-

pobrecidos, ambientalmente degradados e com espaços públicos precários. Por outro lado, seus habitantes 

compartilham da luta por cidadania com base em traços culturais comuns e na construção de uma memória de 

lutas sociais por reconhecimento e direitos. 

 Assim, a pesquisa é pertinente aos estudos de Geografia Cultural e Humanista, uma vez que considera a 

lógica cultural não apenas como um pano de fundo para o acontecer de questões políticas e econômicas sobre o 

espaço, propugnando que tal categoria corresponde a uma das mais importantes questões da dinâmica urbana 

atual. Discute-se o reconhecimento dos bairros ou das localidades ao longo do rio, questionando a existência de 

uma identidade una (centrada no recorte de bairros apenas).  A construção da memória e a lógica cultural dos 

lugares têm um papel central nas políticas contemporâneas e na demanda por cidadania, como no caso da re-

novação urbana do Recife estudada por Barbosa (2014). Esse autor destacou o papel que as políticas públicas 

têm assumido enquanto incentivadoras de transformações na identidade cultural da cidade e das renovações de 

seus espaços públicos, apontando conflitos entre atores hegemônicos e contra-hegemônicos na bacia do Pina. 

Em diferentes escalas, acredita-se que o fenômeno se repete em toda a Região Metropolitana do Recife, sendo 

as cercanias do rio Beberibe marcadas pela tensão das variadas identidades que poderão ser percebidas tam-

bém entre ações do poder público como, por exemplo, do PAC Beberibe no programa Pró-Metrópole1. 

 No caso do rio Beberibe, a “diferença” adquire grande complexidade, a começar pelo fato de que seus 

bairros compartilham diversos sítios físicos, incluindo desde morros até terra de alagados, mangues e aterros, 

com relevo plano e baixa altitude. Além disso, subespaços podem apresentar dicotomias relacionadas ao grau 

de urbanização, nível de renda e qualidade de vida. 

Problematização 

 A questão central da pesquisa pode ser assim enunciada: como populações residentes em diferentes bair-

ros ou localidades da bacia do Beberibe lançam mão de suas memórias socioterritoriais para promover cidada-

nia e melhorias urbanas, ao mesmo tempo em que vivenciam tensões na fabricação de suas identidades? Desse 

modo, propõe-se compreender os modos de vida e as identidades territoriais a partir das memórias de popula-

ções residentes nos variados sítios geográficos daquele rio, desde os morros até os mangues, focalizando grupos 

mais fragilizadas socialmente. Isto porque busca-se interpretar como espaços marginalizados e com poucas 
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ações do poder público podem ser fonte de reivindicações para a inclusão das experiências históricas e cotidianas de 

seus habitantes como condição para construção da cidadania. 

 Toma-se como referência a compreensão de memória de Pollak (1992) e Halbwachs (2004), buscando enten-

der a formação da consciência social, correlacionando-a com as reflexões acerca de identidade territorial de Haesba-

ert (2013) e de bairro de acordo com Halley (2010). Os conceitos de geossímbolo (BONNEMAISON, 2002) e lugar 

(RELPH, 2012; MASSEY, 2000; SOUZA, 2013) são mobilizados no âmbito da Geografia Cultural de modo a tratar da 

memória espacial de coletividades urbanas na construção de suas identidades. 

Metodologia 

 Estudo de caso, de caráter qualitativo (LAKATOS, 2008), afiliado do ponto de vista epistemológico à Geografia 

Cultural, através das seguintes etapas: i) revisão bibliográfica e iconográfica; ii) análise de documentos, publicações e 

projetos das prefeituras municipais do Recife e Olinda; iii) levantamento socioeconômico prévio; iv) Trabalho de 

campo com observação direta de tipo etnogeográfica; v) realização de entrevistas semiestruturadas. 

 Como se trata de uma abordagem do espaço vivido, foram privilegiadas entrevistas e vivências locais, com 

realização de diários de campo (observação direta). A revisão da literatura enfocou obras que dialogam com a dinâ-

mica de ocupação urbana da Região Metropolitana do Recife, além de estudos sobre a abordagem humana na Geo-

grafia, com enfoque sobre memória, imaginário urbano e identidades socioterritoriais. Do ponto de vista teórico-

conceitual, as categorias centrais são: bairro, identidade territorial, espaço vivido, memória, paisagem cultural, lugar 

e cidadania. 

Resultados 

 Refletir sobre a memória através do olhar geográfico contribui para a compreensão dos processos atuais de 

(re)organização dos espaços urbanos. Significados mediados pelas lembranças de moradores interferem em fenô-

menos concretos, atribuindo valor a dados lugares e objetos geossimbólicos, que podem ser mobilizados na luta por 

cidadania, como se constatou no bairro de Peixinhos, no baixo Beberibe. Todavia, se nesta localidade existe uma 

necessidade de reafirmar certa identidade coesa, o mesmo pode não se repetir em relação a outros subespaços da 

bacia. O conceito de memória espacial é ao mesmo tempo social e político, permitindo expor a diversidade dos mo-

dos de viver e querer viver o território cotidiano, e o recorte estudado, malgrado reportar-se a uma única e modesta 

bacia hidrográfica intra-urbana, é capaz de abrigar sensibilidades espaciais diversas, que concorrem para promover 

melhorias urbanas. Portanto, o estudo sugere interpretar diferentes maneiras através das quais habitantes dos espa-

ços marginalizados do Beberibe reivindicam a inclusão de suas experiências de vida cotidianas como condição de 

construção da cidadania.  
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Introdução 

 Considerando a valorização da sociobiodiversidade do Cerrado, é que se propõem a criação das Reservas 

Extrativistas (RESEX), nos estados que contemplam este bioma. Conforme a Lei 9.985 de 2000, instituída pelo 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), as Reservas Extrativistas (RESEX) classificam-se como 

uma categoria de Unidade de Conservação de Uso Sustentável (UC), e são exploradas por povos tradicionais 

extrativistas, que retiram o sustento dos recursos disponíveis na natureza (MMA, 2012). 

 O artigo tem por objetivo analisar o processo de criação das Reservas Extrativistas (RESEX) de Barra do 

Pacuí e Buritizeiro como áreas protegidas no norte de Minas Gerais, bem como, as territorialidades que vão se 

estabelecendo no lugar, a partir das práticas socioculturais e da experiência dos povos tradicionais. 

 Desse modo, a sociobiodiversidade do Cerrado da região é estudada como um conjunto de questões que 

são tencionadas por disputas relacionadas ao uso de recursos naturais. Além disso, abordamos aspectos impor-

tantes pautados a Rede de Economia Solidária, a partir do Movimento Mulheres Graal, que se trata de mulheres 

que realizam trabalhos, obtendo renda com produtos artesanais. 

 As Redes Solidárias no Brasil são estabelecidas em vários estados, principalmente no que diz respeito à 

produção de artesanatos, produtos orgânicos e alimentos diversos. Um exemplo desse tipo de rede são os gru-

pos que produzem agricultura orgânica, roupas e artesanatos, onde a matéria prima é produzida em um deter-

minado estado e a fabricação do produto final ocorre em outro local. 

Problematização 

 Trata-se de estudar como as populações tradicionais vivem nas/das Reservas Extrativistas de Buritizeiro e 

Barra do Pacuí, na mesorregião Norte de Minas Gerais. É preciso analisar o contexto de disputa por território 

por parte dessas populações e as fabricações de tensões a partir dos grandes proprietários de terra, empresá-

rios e grandes empreendimentos. Além disso, é necessário compreender os usos dessas RESEX a partir da inclu-

são das mulheres na extração equilibrada dos recursos naturais como as espécies nativas do Cerrado.  Conside-

ramos a importância das mulheres na geração de emprego e renda junto as suas famílias e comunidades que 

dependem desse território garantindo sua existência em situações implicadas em (re) invenções a partir de seus 

modos de vida, saberes e fazeres. 

Metodologia 

 Metodologicamente a pesquisa vem sendo desenvolvida no sentido de identificar os conteúdos naturais 

das RESEX, bem como as ações das populações tradicionais no uso e defesa do território. As informações primá-

rias estão sendo obtidas por meio de leituras de bibliografias específicas sobre o tema pesquisado em teses, 

dissertações e artigos acadêmicos. Além disso, estabelecemos consultas em sites de órgãos governamentais 
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vinculados ao meio ambiente, entidades de classe e movimentos sociais envolvidos na criação das Unidades de Con-

servação.  

Resultados 

 As populações ou povos tradicionais que dependem e vivem nas RESEX, podem ser classificados em: indíge-

nas, quilombolas e camponeses, sertanejos, ribeirinhos, geraizeiros, seringueiros, vazanteiros, quebradeiras de coco 

babaçu, dentre outros. 

 As RESEX habitadas e ocupadas por povos tradicionais que vivem na/da natureza, revelam sujeitos organiza-

dos politicamente e envolvidos em lutas deflagradas por movimentos sociais. Suas bandeiras abarcam pautas reivin-

dicatórias que incluem a criação de garantias a sua permanência no lugar.  Evocam a conservação dos recursos con-

siderando os seus saberes e fazeres tradicionais, que fazem parte dos seus modos de vida locais.  

 As participações das mulheres indicam novos comportamentos familiares. Elas resistem e lutam por sua per-

manência, tendem a restabelecer seus meios de vida, contribuindo com a proteção dos recursos naturais das Unida-

des de Conservação e de certa forma agem indicando outra lógica social de se obter renda de forma sustentável. 

 Destacamos que vários movimentos sociais funcionam em rede. Nesse caso das mulheres, ele surgiu no Brasil, 

por meio da influência do Movimento Graal Internacional, instituído em 1921 na Holanda pelo Padre Jesuíta Jacques 

Van Ginneken. Atualmente eles atuam em países da África, Ásia, Europa e América. Seu início no Brasil se deu no 

final dos anos 1940 e início de 1950, com atuação nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Angra dos Reis, cujos 

princípios norteiam conquistas da equidade social e de gênero. A ação do Graal sofre várias modificações ao longo 

dos anos, no entanto, sempre se orientou pela prática da educação popular no campo do desenvolvimento humano 

e comunitário em áreas urbanas e rurais. 

 O Movimento Graal tem como escopo valorizar os saberes e fazeres tradicionais, e estimula as produções que 

estão vinculadas ao agro extrativismo familiar, por meio da utilização de forma tradicional e sustentável dos bens 

naturais na produção de doces, bombons, geleias, sucos e licores. Nas áreas de estudo observamos o uso de frutos 

típicos do Cerrado do médio Rio São Francisco. Os alimentos e medicamentos naturais produzidos pelas mulheres do 

Movimento Graal são disponibilizados para serem comercializados em feiras e festas típicas do Norte Mineiro. 

 Na Comunidade de Barra do Pacuí, existe uma organização denominada de Rede Solidária, associada com a 

produção e a subsistência socioambiental. Suas ações têm contribuído com a melhoria da qualidade de vida dos po-

vos extrativistas do Cerrado do Norte de Minas, de uma população situada às margens do médio São Francisco, for-

mada por pescadores, agroextrativistas e vazanteiros. 
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 As paisagens remetem à essência da existência e vivência espacial de uma comunidade, sendo percebidas 

com intensidade e nitidez no(s) patrimônio(s) histórico(s) formadores dos alicerces culturais e sociopolíticos vi-

vos. Nesse contexto representativo de elos culturais, muitos municípios no Brasil, como Diamantina/MG, apre-

sentam-se como centros detentores de materiais-elementos tombados, vinculados aos conjuntos patrimoniais 

arquitetônicos (urbanos ou rurais), apresentando ambiente propício aos laços de topofília, importantes para a 

perpetuação da vida coletiva e da estabilidade psicossocial do sujeito. Contemporaneamente muitos elementos 

tombados são considerados produtos mercantilizados, uma vez que o poder público municipal e os agentes ca-

pitalistas os vêem como potencial de lucratividade, principalmente através da atuação do turismo cultural que 

pode interferir, com sua dinâmica, nos sentidos de uma vida expressa nas paisagens e nas manifestações cultu-

rais, mas por outro lado esta atividade pode, também, oportunizar experiências sociais e econômicas positivas 

no lugar.  

 Desta forma este trabalho tem como objetivo compreender quais os impactos positivos e negativos que a 

atividade do turismo cultural gera, através da exposição do patrimônio histórico arquitetônico e urbanístico de 

Diamantina/MG, afetando os moradores, interferindo e eventualmente criando conflitos com seus laços de afe-

tividade e pertencimento ao lugar. Utilizou-se como metodologia: pesquisas bibliográficas, etnometodologias – 

ensaios etnográficos – com suporte em registros iconográficos, além da organização e sistematização dos dados 

para a elaboração de mapas e gráficos. 

 A produção científica em curso com as abordagens geográficas sobre as temáticas da Cidade e da Cultura; 

seja a partir da patrimonialização dos feitos humanos, da valorização da imagem na produção do espaço urbano 

ou das reflexões sobre o uso e a mercantilização da paisagem, abrem-se como um promissor caminho para a 

reflexão sobre os territórios urbanos contemporâneos e a valorização do ser humano que deles se apropria. A 

natureza deste trabalho, cujos resultados foram apresentados no Encontro Nacional da Associação Nacional de 

Pós-graduação e Pesquisa em Geografia, nos anos de 2013 e 2017, se propôs a desenvolver uma investigação 

capaz de perceber a realidade de forma mais humana e geograficamente sensível. Desenvolver uma trabalho 

privilegiando a análise e (re)interpretação das categorias geográficas lugar e paisagem, vinculadas ao tema patri-

mônio cultural e à atividade do turismo, é um desafio, pois tais categorias de análises foram consideradas, há 

muito tempo, as mais polêmicas da Geografia.  

 Elas, porém, têm se destacado como sendo chaves para a compreensão das relações sociais do mundo 
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contemporâneo, capazes de ampliar as possibilidades de entendimento de uma sociedade em que, a todo o mo-

mento, as relações sociais se fragmentam e se unificam (FERREIRA, 2000; LEITE, 2007). Compreender o lugar do Ou-

tro e a relevância das paisagens associadas a este lugar, através da representação do patrimônio é, em certa medida, 

compreender uma relação social que envolve as questões culturais, políticas e econômicas amalgamando-se em 

uma teia de significações e vivências expressas localmente, embora não se deva perder de vista suas relações estru-

turais ou as novas relações espaciais determinadas por encontros, como aquelas apropriadas pela atividade do turis-

mo cultural. E é exatamente esta essência, constantemente em movimento - do encontro entre o Eu e o Outro -, 

esta capacidade de responder aos estímulos internos e externos com diferentes velocidades, esta qualidade de per-

manência (material, afetiva e simbólica) associada à permeabilidade dos processos externos que faz com que o lugar 

e a paisagem sejam permanentemente desafios à nossa compreensão (FERREIRA, 2000).  

 Na pesquisa fica evidente a relevância do patrimônio histórico arquitetônico e urbanístico da cidade para a 

construção da identidade cultural local em termos de relações topofílicas. Pode-se aferir que o patrimônio revela-se, 

nesse contexto, como importante elemento que acentua as marcas de momentos que os diamantinenses viveram; e 

ele também possibilita que estas experiências possam estar presentes, emsuas memórias, evidenciando que a paisa-

gem fez parte dos feitos dessa gente.  

 Percebemos que desde um pequeno detalhe de uma janela, em um das casas de Diamantina, até o detalhe de 

uma pintura na estação ferroviária faz emergir no sujeito o reconhecimento do seu lugar; o que remete à importân-

cia da paisagem ao possibilitar a representação de etapas socialmente vividas. Vale ressaltar que para os moradores 

o patrimônio remete ao lugar e desperta mais relações topofilicas do que topofóbicos, fazendo com que, através da 

sua representação, possam emergir, em sua memória, lembranças de entes queridos, fatos que, por vezes, remetem 

à sua infância ou até mesmo reforçando os aspectos atrelados a relacionamentos amorosos, à religiosidade, dentre 

outros.  

 Pela percepção dos sujeitos pesquisados, o patrimônio (paisagem) remete a uma construção simbólica de 

uma vida sob uma perceptiva experiencial e sensível que consegue remeter ao seu ambiente; representando, assim, 

a via de acesso às dimensões mais transcendentais e reais de suas vidas. Foi possível perceber que estar em um lu-

gar, através da representação da paisagem vivida simbolicamente, é uma questão de olhar e sentir o espaço, não 

sob ângulos unilaterais, unidimensionais e reducionistas, mas sim estabelecer e criar relações em que cada elemento 

paisagístico assume significados próprios, às vezes distintos e, muitas vezes, complexos, revestidos de valores, de 

identidade e constituídos por imbricadas percepções, interpretações e experiências. Isso porque são fragmentos de 

uma paisagem que fazem a representação do sentido de vida, de expressões sociais e garantem a existência e per-

manência, nos lugares, de sensibilidades sociais (TUAN, 1980; GUIMARÃES, 2002). Pôde-se analisar, também, pela 

percepção dos moradores e do poder público, que o desenvolvimento da atividade do turismo cultural em Diamanti-

na não provoca contradições, estranhamentos e tensões significativas no tecido social.  

 A interação entre patrimônio, comunidade e turismo é dinâmica e gera texturas no tecido social pelas oportu-

nidades de contato com o Outro. Vale ressaltar que o desenvolvimento do turismo cultural em Diamantina contribui 

de certa forma, para a sustentabilidade do patrimônio, dos moradores e das referências culturais da população. A 

atividade é visualizada pelos diamantinenses e pelo poder público local como uma alternativa econômica de baixo 

impacto no patrimônio e nos modos de vida da comunidade. Em contrapartida, podemos dizer que é o patrimônio 

cultural, material e imaterial, local que “sustenta” e dá razão de ser à atividade turística. Canclini (1994) nos lembra, 

aliás, que a mercantilização, a indústria cultural e o turismo não são inimigos do patrimônio. São, isto sim, as marcas 

do nosso tempo que, de um modo ou de outro, contextualizam e colocam no centro do debate a natureza da atual 

valorização do patrimônio cultural (CRUZ, 2003).  

 Nos trabalhos de campo que realizamos nos anos de 2013, 2014, 2017 e 2018, pudemos identificar, junto aos 

comerciantes, moradores e poder público, que a importância do patrimônio diamantinense é relevante enquanto 

atrativo turístico que gera renda (em seus diferentes segmentos e vertentes). Quanto aos turistas estes não perce-

bem que a dinâmica da atividade do turismo cultural na cidade venha a interferir, significativamente, no cotidiano e 



 

 

na maneira de ser local. Fica nítido, por outro lado, que o lugar, para os moradores, ainda é princípio de sentido e 

significado, embora não seja de todo inteligível para aquele “Outro” que o observa; ocorrendo uma relação social 

harmônica entre os “outsiders” e os “insiders”.  

 Desta forma, percebemos que em Diamantina o patrimônio não é construído pelo olhar e interesse, exclusiva-

mente, da cultura como e enquanto mercadoria, onde o diamantinense compreende que existem os impactos posi-

tivos e negativos da atividade do turismo cultural. Ele fundamentalmente reconhece o significado e a importância 

sociocultural dos bens, conseguindo driblar as interferências e eventuais “conflitos” com os “outsiders”, e ainda per-

cebe, à sua maneira, o patrimônio como um legado que reforça o seu laço de afetividade e pertencimento ao lugar, 

ou seja, são essencialmente topofílicas seus elos com este lugar.  

 Neste contexto, percebe-se que esta cidade mineira - emblemática e singular - localizada numa mesorregião 

com uma identidade histórico-cultural claramente demarcada no Vale do Jequitinhonha, insere-se hoje numa traje-

tória de construção e consolidação de um processo de sustentabilidade urbana ancorada na autenticidade e sensibi-

lidade dos seus atentos moradores; os quais tivemos a oportunidade de registrar à luz das categorias conceituais de 

análise e paradigmas de interpretação da Geografia Cultural/Etnogeografia e Percepção Ambiental/Geografia das 

Representações, que revelaram-se como instrumentos pertinentes e adequados para tal investigação científica, com 

caráter essencialmente qualitativo e humanístico. 
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 As paisagens remetem à essência da existência e vivência espacial de uma comunidade, sendo percebidas 

com intensidade e nitidez no(s) patrimônio(s) histórico(s) formadores dos alicerces culturais e sociopolíticos vi-

vos. Nesse contexto representativo de elos culturais, muitos municípios no Brasil, como Diamantina/MG, apre-

sentam-se como centros detentores de materiais-elementos tombados, vinculados aos conjuntos patrimoniais 

arquitetônicos (urbanos ou rurais), apresentando ambiente propício aos laços de topofilia, importantes para a 

perpetuação da vida coletiva e da estabilidade psicossocial do sujeito.  

 Contemporaneamente muitos elementos tombados são considerados produtos mercantilizados, uma vez 

que o poder público municipal e os agentes capitalistas os vêem como potencial de lucratividade, principalmen-

te através da atuação do turismo cultural que pode interferir, com sua dinâmica, nos sentidos de uma vida ex-

pressa nas paisagens e nas manifestações culturais, mas por outro lado esta atividade pode, também, oportuni-

zar experiências sociais e econômicas positivas no lugar.  

 Desta forma este trabalho tem como objetivo compreender quais os impactos positivos e negativos que a 

atividade do turismo cultural gera, através da exposição do patrimônio histórico arquitetônico e urbanístico de 

Diamantina/MG, afetando os moradores, interferindo e eventualmente criando conflitos com seus laços de afe-

tividade e pertencimento ao lugar. Utilizou-se como metodologia: pesquisas bibliográficas, etnometodologias 

(com destaque para os ensaios etnográficos realizados nos anos de 2013, 2014, 2017 e 2018) com suporte em 

registros iconográficos, além da organização e sistematização dos dados para a elaboração de mapas e gráficos.  

 O município de Diamantina teve, em sua sede, o seu conjunto arquitetônico e urbanístico tombado em 

1938, pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN -, como Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, figurando entre os bens culturais de relevante expressão situados no território brasileiro. Corresponde 

a uma das pioneiras cidades do país a ser tombada, tendo recebido, ainda, em dezembro de 1999, o título de 

Patrimônio Histórico da Humanidade, a ela conferido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura - UNESCO.  

 Título recebido pelo valor universal aí diagnosticado pelas obras arquitetônicas ali localizadas, imbricadas 

com arranjos que representam cenários da nossa história política. Trata-se de uma cidade que, como se sabe, 

destacou-se como palco de uma das atividades econômicas mais importantes para o país, advindo da extração 

do ouro e do diamante; além de retratar um espaço social urbano pioneiro, constituindo, assim, as suas formas 
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arquitetônicas como pontos e referências históricas de grande valor (SILVA, 2003). 

 Em Diamantina, o patrimônio cultural destaca as heranças do homem como propriedade pública, construída 

por uma sociedade plural, gravando-se, aí, as marcas de uma vida compartilhada. Mas, na contemporaneidade, o 

patrimônio se vincula também - é relevante assinalar - a interesses capitalizados que utilizam os bens tombados co-

mo atrativo turístico com potencial de lucro, transmutando, assim, esse patrimônio em objeto de utilização e media-

ção de vários agentes sociais em busca de rentabilidade econômica (GONÇALVES, 2005).  

 A gestão de um patrimônio cultural, tal como o conjunto arquitetônico e urbanístico do centro histórico colo-

nial da sede de Diamantina, associa-se a estratégias de planejamento urbano, que se desenvolve em um processo 

simultâneo (e ambivalente) que varia e oscila entre dois polos: (i) preservação e (ii) mercantilização. Esta última ten-

dência se materializa na busca de preservação de um atrativo conduzida sob a lógica de mercado, marcada, princi-

palmente, pela atenção das redes hoteleira e gastronômica, dinamizadas pelo turismo cultural (CARLOS, 2001). 

 Observa-se que, este conjunto patrimonial arquitetônico e urbanístico é, muitas vezes, apropriado potencial-

mente, assim, com base em interesses políticos e econômicos, ao invés de sê-lo na óptica do que deveria se perce-

ber como seu objetivo primordial que é a de preservação de uma história para a construção de uma sociedade. Pro-

jeta-se, nesse contexto, uma dupla função do patrimônio, (i) primeiramente pela sua relevância enquanto paisagens 

que remetem à essência memorial que identificam o homem no espaço vivido e (ii) pela “espetacularização” desta 

paisagem, assumindo uma dimensão comercial.  

 Neste trabalho, a discussão de paisagem está intimamente atrelada à dimensão da cidade, espaço por exce-

lência de percepção das mudanças de ações sociopolíticas e econômico-culturais em diversas formas. E vale assina-

lar que a arquitetura apresenta como o mundo urbano é revelado em sua especificidade intríseca, por meio da sua 

impressão numa paisagem que pode remeter inclusive a um quadro de denúncias sociais.  

 Postula-se, aqui, a grande importância do laço de topofília que associa significado assumido pelos tombos rea-

lizados pelo IPHAN e a UNESCO, principalmente da área central, para os moradores locais da cidade de Diamantina. 

Neste ponto se configura o principal recorte territorial desta investigação que remete a singularidade deste centro 

urbano. Nesse contexto, se percebe, com muita clareza, o homem associado à construção da paisagem e à carga de 

sentimento indissociavelmente vinculada a ela.  

 Então, o estudo da paisagem - patrimônio, colocado em pauta aqui - parte dos pressupostos da compreensão 

e investigação da “[...] política de preservação de áreas urbanas envolvendo, ao mesmo tempo, aspectos relativos à 

construção da identidade nacional e da memória coletiva, e aspectos relativos ao planejamento urbano e à qualida-

de de vida nas cidades [...]” (MESENTIER, 2004, p.73). 

 Percebeu-se, no desenvolver deste trabalho, que para o diamantinense o significado da representação das 

paisagens proporciona uma relação de pertencimento, afetividade e resgate memorial que fortalece os inter-

relacionamentos do morador para com o seu lugar e com o próximo. Logo a interferência do turista representa, ali, a 

busca da experenciação através dos contatos sociais, provocando nuances de tensões sociais, mas, também, possibi-

litando uma similaridade entre os turistas com os moradores locais, uma vez que esta atividade é exercida, e perce-

bida, para além do objetivo da sobrevivência de um mercado que se desenvolve através do consumo do turista nes-

te recorte territorial, conseguindo, aliás, o “outsider” agregar conhecimento sobre aspectos histórico-geográficos do 

lugar, reconhecendo a importância do morador local e possibilitando a criação de laços de amizades.  

 A interferência da dinâmica do turismo cultural em Diamantina/MG, então, não consegue materializar no mo-

rador uma sentido que remete à topofobia; além disso, o poder público municipal percebe a importância do patri-

mônio para projetar o turismo na cidade, conseguindo promover uma dinâmica econômica e, de certa forma, pro-

porcionando entroncamentos socioculturais entre o “outsider” e o “insider”. 
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Introdução 

 O presente texto tem como origem pesquisas, realizadas no Laboratório de Geografia Cultural 

(LAGECULT) do instituto de geografia da Universidade Federal de Uberlândia e é financiada pelo Conselho Naci-

onal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O município de Água Comprida está localizado na me-

sorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e na microrregião de Uberaba, no estado de Minas Gerais, Brasil. 

O município apresenta em sua área agricultável o predomínio das lavouras de cana-de-açúcar, sorgo, soja e mi-

lho. Nas áreas de pastagens, a pecuária de leite e de corte encontra-se em transformação.  

Problematização  

 Em Água Comprida, a expansão/reprodução do agronegócio se instalou rapidamente no entorno dos ter-

ritórios de vida camponesa, promovendo a reordenação do espaço, gerando preocupação entre as pessoas. 

 As lavouras de cana-de-açúcar predominam na paisagem rural, tencionando o modo de vida camponês. 

Trata-se de um processo acelerado de (re) ocupação das áreas tradicionalmente destinadas à pecuária. Nelas 

comparecem as lavouras de cana-de-açúcar, causando abalos nas estruturas socioprodutivas do município. 

 No lugar não existem laticínios, o leite tem que ser transportado para outros municípios ou mesmo para 

outros estados. No espaço rural, as relações de vizinhança sofrem miniaturizações na medida em que há saída 

dos moradores para a cidade. Na prática, as relações de vizinhança, são depreciadas ou deixam de existir, redefi-

nindo os vínculos afetivos entre os camponeses. 

 O foco deste estudo é analisar as relações de vizinhança e as condições que os camponeses criam e tam-

bém recriam para continuarem produzindo os meios de vida no lugar e gerando nexos sociais de sustentação do 

território e das suas territorialidades.  

Metodologia 

 Para analisarmos as relações de vizinhança aludidas na permanência camponesa, vinculadas a lida com a 

pecuária leiteira, consideramos os territórios e as suas territorialidades. A resistência dos agricultores é discutida 

no contexto do avanço do agronegócio, neste caso o setor sucroalcooleiro, o qual é materializado nas paisagens 

a partir das lavouras de cana-de-açúcar e das plantas industriais. Além disso, comparamos as várias especificida-

des sociais que decorrem das relações de vizinhanças e das formas como os camponeses usam os recursos es-

paciais, objetivando (re)existir em meio as imposições do agronegócio.  
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Resultados 

 Considerando-se a situação dos camponeses relacionados à pecuária leiteira ponderamos as suas reações em 

relação à ausência de vizinhos. Assim, abordamos o embate territorial a partir das relações de vizinhança. O esvazia-

mento das comunidades está acontecendo rapidamente no município. Os embates ocorrem no entorno dos usos 

dos recursos naturais (escassez de área para a prática da pecuária leiteira) e de infraestrutura (ausência de laticínio 

no município). 

 As relações entre vizinhos ocorriam a partir de trocas simples, envolvendo deixas de serviços, sementes, uten-

sílios e socializações de experiências. 

 A partir dos processos de reprodução ampliada do capital, ligado ao setor sucroalcooleiro, os camponeses fo-

ram afetados, criando tensões que repercutem no modo de vida relacionado à pecuária leiteira. Pensar o esvazia-

mento das comunidades camponesas sob o avanço das lavouras de cana-de-açúcar é necessariamente pensar a pre-

cariedade da sua existência imbricada ao modo de produção capitalista.  

 O marco temporal da pesquisa foi determinado a partir da expansão canavieira do ano de 2000. Observamos 

os projetos de vida dos camponeses destacando as suas ações e reações em relação às tensões decorrentes da min-

guada vizinhança. 

 Em síntese a preocupação dos camponeses é manifestada em relação ao desrespeito com a vida que ocorre 

no lugar. Nessa situação, eles compreendem que não há consideração as suas territorialidades. No campo percebe-

mos que a paisagem é radicalmente alterada. Logo na instalação das lavouras, cercas são retiradas, árvores são se-

pultadas. As propriedades e comunidades perdem seus topônimos. Os camponeses que tinham suas referências so-

cioterritoriais na paisagem submergem as suas referências.  

 No lugar ocorrem profundas transformações das relações comunitárias. Os elementos que sustentavam o mo-

do de vida que existia nas comunidades estão comprometidos. São mutações que fazem com que os sujeitos não 

mais reconheçam seus territórios, ocorrendo certos estranhamentos na relação com o outro que chega estorvando 

o desenvolvimento de lógicas sociais camponesas. Em alguns casos há abandono das propriedades rurais.  

 A pesquisa contou com financiamento do CNPq. 
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Introdução 

 Na atualidade, a gestão dos espaços urbanos demanda de ações multidisciplinares, que codificam as for-

mas de ocupar diversificados e distintos, conglomerados urbanos. No que diz respeito às complexidades que 

envolvem a gestão desses espaços, os centros históricos patrimoniais, perdem gradativamente seus aspectos 

historicistas e preservacionistas e passam a servir como espaços experimentais, que carregam em suas marcas 

históricas, fragmentos de passados que nos servem para compreender soluções para o presente.  

 Nesse caminho, o espaço urbano histórico nos serve como recurso nas ações políticas de subjetivação da 

vida contemporânea. Para que possamos praticar essa compreensão, o discurso patrimonial pode ser interpre-

tado, através da leitura de como uma narrativa histórica que identifica, recorta e autoriza determinadas condu-

tas sócio culturais, com propósitos pragmáticos, políticos (GONÇALVES, 2002). Essa narrativa histórica, objetifica 

um imaginário social comum, ligado a manifestações culturais locais, que incidem sobre determinados territó-

rios e populações. Logo, esse imaginário se apresenta como ferramenta, passível de apropriação pelos seus de-

tentores, como recurso no desenvolvimento ou manutenção da vida social.  

 Esses potentes espaços culturais, ao mesmo tempo que são carregados de simbolismos locais, são cotidi-

anamente minados por uma cultura urbana de caráter totalizante, que atua na mercantilização dos fazeres, para 

o turismo e obtenção de lucro privado. Cabe então aos gestores patrimoniais, o trabalho multidisciplinar de lei-

tura, interpretação e manipulação dos valores culturais locais, na interlocução com as expansões urbanas con-

temporâneas. Meneses (2017) pontua a importância em repovoar o patrimônio ambiental urbano, através de 

estudos do papel do habitante no desenvolvimento dos centros históricos. Para habitar o bem, é necessário por 

em cena o caráter performático do patrimônio, ou seja, ao escolher viver em uma área patrimonial, o habitante 

participa na formação da filosofia das preferências do órgão gestor, que incorpora ao bem, o que lhe é apresen-

tado. 

 Cabe então, assumir o valor da cultura local, muitas vezes reconhecida como patrimônio, como vetor de 

ressignificações sociais, de costumes, tradições, saberes, etc. Essa possibilidade surge através dos estudos sobre 

identidade cultural na contemporaneidade, e suas lógicas sociais de interpretação dos conflitos culturais. 

 Na maior parte dos estudos relacionados à habitação patrimonial, utiliza-se regramentos gerais e norma-

tivas estabelecidas através de zoneamentos, de uso e parcelamento do solo. Desta forma, compreende-se a ne-

cessidade de buscar novos conceitos, assumindo a heterogeneidade, as contradições e mutabilidades caracterís-

ticas do objeto urbano, para submetê-los à conceitos referentes ao campo do patrimônio cultural. Para compre-

ensão dessa problemática, e suas possíveis ressonâncias interpretativas, selecionamos como estudo um conjun-

to urbano tombado no âmbito federal, como um documento da ocupação urbana histórica da costa sul do Bra-

sil. 

Problematização 

 O Centro Histórico de São Francisco do Sul é um patrimônio urbano brasileiro, do estado de Santa Catari-

na, de valor histórico e paisagístico, inscrito nos Livros do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, sob 

nº 101, e Histórico, sob nº 518, em 16 de outubro de 1987. Este processo de tombamento federal, levou em 

consideração o caráter histórico e paisagístico da ocupação urbana, como principais fatores de valoração patri-

monial cultural. Sua identidade histórica se dá, primeiramente, pelo título de mais antiga cidade catarinense, 

Patrimônio cultural urbano como alegoria política:  

uma arena espacial para a subjetivação cultural 
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fundada em 1658, mas principalmente por seu alto valor documental, como registro de ocupação urbana da costa 

sul brasileira, através de um lento processo de apropriação do território, repercutindo em uma frágil malha urbana. 

No que diz respeito a seu valor paisagístico, é preciso compreender o corpo espacial, de caráter antrópico, que se 

desenvolveu essa lenta ocupação urbana. Sua essência encontra-se na conexão das ruas e ladeiras ao mar, protegi-

das por exuberantes morros de mata atlântica e pequenas arquiteturas diversas sobrepostas.  

 Inserida em uma ilha, na Baía da Babitonga, de frente aos mananciais da Serra do Mar, este assentamento 

urbano germinou a partir de uma configuração geográfica favorável, protegida do vento sul por morros providos de 

água mineral, e frutos do mar da baía. Na dinâmica urbana atual, o Centro Histórico de São Francisco do Sul perde 

sua centralidade no cotidiano do município, por consequência de expansões urbanas das áreas de entorno, como 

um centro comercial e administrativo e serviços, como lojas varejistas e shoppings que despertando desejo de con-

sumo na comunidade. Esse movimento da cidade surge, não como um problema em si, mas como uma oportunida-

de para experimentar novos usos e inserções adequadas à paisagem cultural patrimonial, assumindo a dinamicidade 

urbana, suas histórias de imigrações e culturas diversas.   

Metodologia 

 Este código cultural, da relação entre habitação e paisagem cultural marítima, pode ser analisado a partir de 

diversas manifestações locais. Neste trabalho, a materialidade surge como uma oportunidade identificada em nos-

sos trabalhos rotineiros para diagnosticar o conceito no presente patrimônio. Esses códigos podem ser descritos en-

tão, através de alguns saberes da arquitetura, por referirem-se ao comportamento humano, na modificação espaci-

al.  

 Esses materiais podem ser vistos desde os primórdios da habitação local, a partir dos sambaquis, construções 

pré-coloniais da região litorânea brasileira, datadas de até 5.000 anos, em que a topografia é moldada intencional-

mente com amontoados de conchas, moluscos, cerâmicas, ferramentas e ossadas, constituindo caminhos e aldeias 

em torno de um monumento sagrado. Essas arqueologias, ou arquiteturas vernaculares, são relíquias culturais brasi-

leiras, que oferecem diversos materiais para que possamos compreender as formas de habitar da era pré-colonial 

sul americana. 

 Outra forma de analisar historicamente o vetor cultural da região, é através da sua materialidade construída 

dentro da área de tombamento federal. Essa simbologia marítima materializa-se de diversas formas, através de uma 

paisagem urbana com construções de resultado da influência marítima, com exemplares da colonização luso-

brasileira em cal e pedra, ecléticos de imigrantes europeus, pré-modernos em art déco, resultado de uma política 

nacional progressista dos portos marítimos, historicistas e até novas construções. Essa paisagem cultural configura 

hoje um misto de edificações onde o que prevalece, é o respeito a identificação com a paisagem cultural marítima. 

 Múltiplas arquiteturas, consequentes de imigrações que se estabeleceram nesta região a partir do século XVI, 

convivem neste pequeno núcleo urbano histórico. Entre esses imigrantes há registros da passagem de açorianos, 

portugueses, africanos, franceses, alemães, noruegueses e sírios. Além das comunidades tradicionais da região, os 

guaranis-mbya, que lutam pela demarcação de um território, para cultivo de sua cultura Carijó ancestral, no entorno 

do patrimônio. Essa encruzilhada de culturas que se estabelecem na região, resulta num conjunto urbano complexo 

e diversificado, constituído de múltiplas arquiteturas estrangeiras traduzidas à cultura ameríndia (HALL, 2006).  

Resultados 

 Percebemos que no conceito de tradução, podemos interpretar a pontualidade do vetor cultural na significa-

ção da identidade cultural deste patrimônio em questão. Quando compreendemos que, a hibridação apresenta-se 

como lógica de permanência neste território, e que permanecer neste território, demanda de um caráter performá-

tico da relação identitária marítima, interpretamos assim a manifestação cultural em comum em todas as popula-

ções abarcadas na região, sua hibridação com o mar.  

 Neste sentido, partimos do conceito da hibridação cultural, como vetor para adaptação de soluções contem-



 

 

porâneas ao patrimônio em questão. O antropólogo argentino Canclini (2006), apresenta este conceito como estudo 

do comportamento de mesclas culturais característicos da América Latina. O referido autor considera que as cultu-

ras ameríndias são frutos de fusões culturais, para estabelecer como objeto de estudo os cruzamentos, conflitos e 

contradições. 

 Se assimilada de forma correta, a hibridação pode ser um grande instrumento de inovação e resistência. Haes-

baert (2012), geógrafo brasileiro, através de seus estudos de desterritorialização e transterritorialização, trabalha 

com a hibridação do próprio conceito de Canclini, mesclando-a à antropofagia de Oswald de Andrade, no sentido 

positivo da hibridação cultural. Em suma, para Haesbaert a hibridação, ou hibridismo, apresenta-se como força, e a 

antropofagia como arma.  Em outras palavras, poderíamos identificar a hibridação como o sintoma de coexistência 

cultural plural, e a antropofagia como instrumento capaz de recriar esses significados. Nas palavras do poeta brasilei-

ro Oswald de Andrade fica claro; “Só a Antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente”. Ve-

mos então um importante aliado à inovação, uma face “positiva” da hibridação cultural. 
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Introdução 

 A partir de 1980, nas primeiras inserções do grande plantio de cana na Microrregião Geográfica (MRG) de 

Ituiutaba, Minas Gerais, formada pelos municípios Cachoeira Dourada, Capinópolis, Gurinhatã, Ipiaçu, Ituiutaba 

e Santa Vitória (figura 1), pode-se notar a intensificação da instalação de complexos agroindustriais na área ru-

ral. Como consequência do processo de reocupação e revalorização do Cerrado, também observamos  a conver-

são dos camponeses em monocultores de leite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os camponeses que tinham suas propriedates próximas as áreas escolhidas pelas usinas foram forçados a 

se mudarem, pois a especulação imobiliaria ao redor das usinas foi sem dúvida violento. Além de provocar a mi-

gração, modificou inteiramente a paisagem, a cultura e os costumes dos lugares.  

 Na microrregião, a partir de trabalhos de campo encontramos camponeses vivendo em uma lógica que 

expropria as suas famílias dos resultados do seu trabalho. Contudo, mesmo em contexto de tensões, parecem 

não anular suas capacidades de se reinventarem e assim conseguirem permanecer no lugar como donos e auto-

res de sua própria existência.  

 Na área de estudo, os camponeses são analisados como grupos de pessoas organizadas em família que 

Residualidades camponesas no contexto da expansão das  
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apresentam conteúdos resilientes que de certa forma indicam formas de resistir para existir em meio às transforma-

ções e problemáticas que circundam o espaço rural da microrregião de Ituiutaba. 

Problematização 

 Como a expansão dos canaviais na MRG de Ituiutaba impacta o camponês, as tensões e possíveis conflitos 

podem residir nas disputas de áreas. Podem também transbordar para os riscos contra a saúde dos moradores, tra-

balhadores, fauna e flora local. Como reação dos camponeses, consideramos as suas residualidades culturais. 

 Esses mesmos agricultores, inicialmente tem a tendência de manter uma prática de resistência aos arrenda-

mentos ou à venda da propriedade. Essa situação deriva do apego ao lugar, expressando nos seus cotidianos fatores 

culturais e sociais. Seus comportamentos também podem ser explicados considerando a falta de opção para obte-

rem renda a partir de outra atividade. São problemas como esses, principalmente de ordem social que preocupam e 

despertam a necessidade de compreensão das tensões decorrentes da expansão canavieira. 

 O embate entre a agricultura camponesa e o agronegócio é um dos principais problemas estruturais do mode-

lo capitalista em relação ao campo. Na área de estudo impõem–se a monocultura e em sua esteira acaba privando 

as pessoas de continuarem diversificando as suas atividades produtivas, contribuído ou mesmo exterminando o mo-

do de vida camponês. 

 Contudo, seguramente residual, no atual contexto percebemos algumas permanências do modo de vida cam-

ponês. Trata-se de resíduos culturais. Daquilo que está presente na vida deles e que passa a ser acionado para conti-

nuarem existindo em situação de totalmente cercados pelas imensas plantações de cana.  Diante do poder do setor 

sucroalcooleiro se reinventam. Alguns de forma brava à ação dos usineiros, gerando diversos conflitos, tensões e 

nessas relações surgem existências densas. 

Metodologia 

 Procedemos a leitura de artigos publicados sobre a temática. Consultamos plataformas de localização por sa-

télite (Google Earth) que propiciaram a mensuração das propriedades que acabam sendo “engolidas” pelas grandes 

plantações. Além disso, observamos as condições de degradação de APP’ (Área de Proteção Permanente) e ainda as 

UCs (Unidade de Conservação), considerando a sua utilização. 

 Usando dados do IBGE/SIDRA procedemos à coleta de dados quantitativos quanto à colheita, safra, área plan-

tada e quantidade colhida. Consultamos os dados do site Cana Sat, visando o monitoramento das grandes lavouras.  

Resultados 

 As risidualidades camponesas comparecem como caracterização da persistência, da capacidade da família 

camponesa se reinventar. Ela é presunção de aspectos socioculturais particulares do modo de vida camponês. Po-

dem na vida prática ser incluídos de algum modo aos conhecimentos, habilidades, valores humanos e articulações 

comunitárias.  

 Na microrregião de Ituiutaba, a natureza dessa manifestação social faz parte da essência camponesa. Ela assu-

me um caráter ativo e dialético na afirmação das territorialidades das famílias. 

 Mesmo considerando a vitalidade das risidualidades camponesas compreendemos que nesse processo de re-

ocupação do Cerrado vem sendo eliminadas do campo, aquelas práticas pautadas na sintonia de suas demandas. Se 

afeta um jeito de se viver. Raramente conseguem juntar várias famílias de camponeses, revitalizando comunidades 

lastreadas por relações sociais de reciprocidades e contribuições técnicas, envolvendo trocas de trabalho, insumos, 

ferramentas, maquinários, dentre outros. Entretanto, costumes e tradições que fazem parte do modo de vida cam-

ponês, como as festas religiosas que reúnem manifestações de fé e tradições são reinventadas. 
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Resumo Expandido 

 

 No município de Barbacena, região de identidade cultural marcante do estado de Minas Gerais (sudeste 

brasileiro), há, em sua especificidade/autenticidade histórica, um passado relevante por ter recebido um dos 

maiores manicômios do Brasil. Observa-se, em sua realidade cultural, tamanha complexidade além de densas 

ações e relações, sobretudo, com o espaço e lugar no “museu da loucura”. O lugar e o espaço vivido também 

estão inerentes aos sentidos e emoções em que a concretude do simbólico e abstrato, aliado ao material palpá-

vel, estão inseridos no museu da loucura.  

 O “moderno manicômio” ou “hospital de alienados” que surge em fins do século XIX foi se estruturando 

na medida em que médicos psiquiatras e enfermeiros criavam formas para dominar os corpos dos pacientes 

com o pretexto de submetê-los aos tratamentos necessários, os quais, em sua maioria, tinham o objetivo muito 

mais de controlar os pacientes, do que realmente de cuidar de suas moléstias, como também ressalta Foucault 

(2013) ao relacionar tais mediações desses profissionais como imposições de poder.  

 Muitos pacientes no Estado de Minas Gerais e até do Brasil foram internados em Barbacena. Dentre eles 

estavam: homossexuais; mendigos; mulheres que engravidavam e não eram casadas; mulheres que descobriam 

a traição de seus maridos e que, ao não aceitarem a situação de poder imposta por eles, eram tidas como lou-

cas. Os manicômios neste período eram locais de punição e controle para aqueles que fugiam dos padrões de 

normalidade impostos pela sociedade vigente, como verdadeiras estratégias de poder sobre os degenerados 

(FOUCAULT, 2014). 

 O antigo hospital Colônia que se metamorfoseia/transforma em museu da loucura como uma proposta 

política, conjuntural e social, quase um século depois de sua inauguração, apresenta configurações espaciais 

que revelam não apenas a realidade vigente durante o período de sua existência, como também novos significa-

dos que remetem a essa memória de lugar dos horrores e tristezas como bem ressalta Arbex (2013), que consi-

dera este fenômeno de Barbacena como o maior genocídio do Brasil.  

 Para Le Bossé (1999, p.223) é pelo “pertencimento ou pela exclusão, [que] a identidade aproxima-se tan-

to daquilo que ela leva em consideração como daquilo que ela negligencia”. O museu da loucura e as lembran-

ças do manicômio agregam à cidade de Barbacena e seus habitantes uma identidade fortemente marcada pela 

negação dessa história de violência, a qual, contudo, os aproxima ainda mais dessa memória, evidenciada pela 

permanência desse espaço como Museu da Loucura.  

 Posto isso, o objetivo desse artigo é identificar, por meio da geohistória, os processos de identidade e es-

Metamorfoses da Identidade de Hospital/Manicômio  

Colônia a Museu da Loucura (Barbacena/MG) 
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pecificidade do “museu da loucura” enquanto um lugar de memórias e vivencias, a partir do olhar da geografia cul-

tural, no intuito de rastrear e (re)interpretar essa aproximação da importância funcional e das dinâmicas do espaço e 

do lugar na metamorfose da identidade sociocultural dos munícipes de Barbacena. Compreendemos, nesse sentido 

que a identidade se faz pelo contato de seu contexto histórico, memorial, político e social amalgamado no tempo, 

no lugar e no espaço. Apesar das vivências, experiências e relações vividas em seu passado triste e cruel no Hospital/

manicômio, a presença dessas memórias ainda se faz muito vívida no cotidiano barbacenense. 

 Para identificar a metamorfose desses processos identitários, partimos da coleta de depoimentos de pessoas 

que circulam ou moram no entorno do museu, na atualidade, trabalhadores do museu ou pessoas que cumpriram 

seu ofício no Hospital Colônia; além de também entrevistas com alguns visitantes do museu em Barbacena/MG. Ou-

tros procedimentos metodológicos adotados foram: pesquisa bibliográfica e documental; reconhecimentos de cam-

po; contextualização e sistematização das informações; problematização, análise e interpretação críticas do tema 

investigado e informações obtidas em visitas realizadas ao museu. Por meio do método etnogeográfico buscou-se 

nesta pesquisa compreender e interpretar a aproximação e a relação do espaço/lugar do “museu da loucura” com o 

antigo manicômio Hospital Colônia de Barbacena.  

 No contexto proposto neste estudo ressalta-se, sobretudo, a importância dos estudos da geografia cultural 

para a compreensão dessas espacialidades, além dos símbolos, objetos e representações vinculados ao nosso objeto 

de estudo. A pesquisa nos permitiu observar ainda que os sentimentos e percepções de tensão e estranhamento 

pelo lugar, embora o hospital colônia tenha se transformado/metamorfoseado em museu da loucura, permanecem 

intensos tanto na percepção daqueles que viveram ou se relacionaram de alguma forma com esse contexto históri-

co, quando na compreensão dos próprios visitantes do museu que nem sempre possuem relações intrínsecas com 

essa memória social. Nesse sentido, vale destacar a compreensão de Tuan (2003) ao ressaltar que são as experiên-

cias e os sentidos que constroem os lugares.  O museu, nesse sentido, provoca naqueles que o visitam ou que convi-

vem com sua existência, reflexões e questionamentos que fazem as pessoas pensarem acerca do sofrimento mani-

comial daquelas que ali estiveram.  

 Destacamos ainda a importância dos objetos, documentos, materiais, fotografias, memórias e histórias na 

construção dessas percepções e interações que fazem do museu um lugar de representação espacial de uma histó-

ria renegada ao esquecimento. Para Kosik (1976, p.50), “o todo só existe pelo conjunto das partes”, ou seja, a narra-

tiva que esta espacialidade agrega a esses materiais propicia a construção da identidade desse lugar, que se constrói 

e se reafirma a partir da relação de seus objetos, histórias, memórias com o outro.  

 O museu, nesse sentido, se configura como um lugar que rememora um passado que não se deseja mais, ge-

rando novos significados e representações para aqueles que possuem uma experiência histórica com o lugar, assim 

como, novas compreensões de um processo para aqueles que buscam uma reflexão profunda do fenômeno históri-

co manicomial. 
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Introdução  

 Este estudo tem como abordagem a gestão territorial do Parque Estadual de Pirineus (PEPI), no estado de 

Goiás, com foco na Festa do Morro e as interfaces com os conflitos socioambientais.  

 O Parque Estadual dos Pirineus (PEPI), Unidade de Conservação de Proteção Integral, é gerido pela Secre-

taria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), foi a 

segunda UC de proteção integral criada em Goiás, no ano de 1987 (antes havia somente o Parque Estadual da 

Serra de Caldas Novas), por meio da Lei Estadual nº 10.321, de 20/11/1987, regulamentada pelo Decreto nº 

4.830, de 12/10/1997.  

 A unidade de conservação foi delimitada com 2.833 hectares e está localizada nos municípios de Pirenó-

polis, Cocalzinho e Corumbá de Goiás (Figura 1).  

Figura 01 – Localização Parque Estadual dos Pirineus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conforme o Decreto supracitado, o parque tem como objetivo “preservar a fauna, a flora e os mananciais 

ali existentes, protegendo sítios naturais de excepcional beleza” (GOIÁS, 1997), bem como a preservação de fi-

tofisionomias que lá ocorrem, de Cerrado Sentido Restrito, Cerrado Rupestre, Campo Limpo, Mata Seca e Mata 

de Galeria.  

 Em sua área encontra-se um importante marco geográfico, o segundo maciço mais elevado do estado de 

Goiás, o Pico dos Pireneus, com 1.380 metros de altitude, que engloba um dos diversos divisores das bacias hi-

drográficas dos rios Tocantins e Paraná.  

Território da Festa do Morro no Parque Estadual dos Pirineus, em 

Goiás Gestão e Interfaces com os Conflitos Socioambientais 

P
ô

s
t

e
r

 

 



 

 

 No alto deste Pico foi erigida uma capela dedicada à Santíssima Trindade, onde foi realizada a primeira missa, 

em 1927. Desde então passou a ser realizada, anualmente, a “Festa do Morro”, que atualmente ocorre no interior 

do Parque Estadual dos Pirineus.  

 Pelo histórico da criação do parque ficou evidenciada a influência religiosa que prevaleceu e definiu a perma-

nência da festa e dos acampamentos dos festeiros após a sua implantação. A maior área de terras (1.051 ha) era de 

propriedade da Igreja Católica – Diocese de Anápolis-Go, e no processo de regularização fundiária os possíveis confli-

tos com o governo, foram dirimidos a partir da concordância pela continuidade da festa, que foi condição imposta 

pela proprietária. Atualmente o evento ocorre de forma consolidada, ainda que em desconformidade com os objeti-

vos de preservação prescritos na política governamental, retratando a apropriação material e simbólica do território.  

 Assim, com a presente pesquisa buscou-se compreender o contexto da realidade que envolve as áreas prote-

gidas, a partir da análise do território da Festa do Morro, com enfoque nas interfaces entre os conflitos socioambien-

tais e a gestão do Parque Estadual dos Pirineus.  

Metodologia  

 A pesquisa tem caráter qualitativo, e como tal, pode ser caracterizada pela tentativa de uma compreensão 

detalhada dos significados e características situacionais. A natureza qualitativa se consubstancia no seu objetivo fun-

damental, conforme a indicação de Richardson (1999, p.102), que não reside na produção de opiniões representati-

vas e objetivamente mensuráveis de um grupo; [e sim] no aprofundamento da compreensão de um fenômeno social 

por meio de entrevistas “em profundidade e análises qualitativas da consciência articulada dos atores envolvidos no 

fenômeno" (RICHARDSON, 1999, p. 102).  

 Os procedimentos metodológicos compreenderam, inicialmente, uma pesquisa bibliográfica exploratória, pa-

ra aprofundamento teórico sobre as temáticas do território e gestão de unidades de conservação, conflitos socioam-

bientais, e interfaces, com base na Perspectiva Orientada ao Ator (POA), desenvolvida por Long (2007).  

 Foi também realizada uma investigação documental sobre a legislação e os documentos normativos, históri-

cos e gerenciais da SECIMA. Essas análises foram complementadas com coleta de dados primários, a partir da aplica-

ção de entrevistas semiestruturadas baseadas em roteiros específicos, com gestores e técnicos da Secretaria, e com 

os participantes da Festa do Morro. Os trabalhos de campo foram realizados em julho de 2016 e julho de 2017, en-

volvendo 15 sujeitos entrevistados.  

Resultados e Discussão  

 O encadeamento dos fatos históricos e socioambientais analisados propiciou uma análise sistêmica das di-

mensões que envolvem o território do PEPI em relação à Festa do Morro. A percepção é que nesse cenário estão 

presentes as tramas que remetem ao caráter relacional e multidimensional do território. Fica evidenciada a maneira 

própria e específica em que ocorreu a apropriação do espaço, que remete também aos ritmos, símbolos e práticas 

que tanto no material quanto simbólico induz à territorialização. Apropriação subjetiva e “cultural-

simbólica” (Haesbaert, 2004, p. 95), concepção “vivida” do território.  

 Em resposta ao ordenamento territorial imposto pela criação de unidades de conservação, muitas comunida-

des tem se organizado para reivindicar o direito de permanecer em seus territórios e de continuar a desenvolver 

suas atividades produtivas base de sua reprodução material e simbólica, configurando-se, nesses casos, identidades 

de resistência (CASTELLS, 2000). Se não propriamente enquadrados nessa formulação a Festa do Morro demonstra o 

poder que possibilitou que seus representantes assumissem a condição de agentes e atores no processo de negocia-

ção de conflitos e se aproximassem da gestão da unidade de conservação para discussão e proposta no sentido de 

viabilizar e compatibilização dos usos que se estabelecem no território com os objetivos da política pública corres-

pondente.  

 Ademais, considera-se, também que cada “festeiro” estabeleceu estratégia de manutenção de seu projeto 

individual baseado em uma identidade cultural, em um sentimento de pertencimento, construído sob a trajetória 



 

 

singular percorrida por cada ator ao longo de sua biografia, que traduz a força do processo de consolidação dos seus 

projetos individuais.  

 Os atores, em torno de seus projetos, constroem processos de interdependência, interagindo com outros ato-

res, desde que compartilhem dos mesmos valores e princípios. Sobressaem então as interfaces entre as ações religi-

osas e culturais desenvolvidas na festa e a conservação ambiental, definida na política governamental. Os festeiros 

promoveram articulação para atender seus interesses e mostraram sua capacidade de agência, como um fenômeno 

dinâmico e integrado, neutralizando as intervenções e dependência dos grupos externos (LONG, 2007). Essa interfa-

ce se consolidou e está incorporada na gestão do PEPI, a despeito dos impactos e consequências na conservação da 

biodiversidade. 
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 Augustin Berque é um geógrafo e orientalista francês com vasta produção bibliográfica. Considerado co-

mo um expoente na Geografia Cultural francesa, ainda carece de estudos e aproximações com sua obra no Bra-

sil. A barreira linguística pode ser apontada como um dos principais motivos para tal lacuna na geografia brasi-

leira. São poucos os textos e nenhum livro traduzidos para o português. E são variadas as opções: mais de dez 

livros publicados desde a década de 1980 e uma vida acadêmica ativa. Berque continua publicando livros e arti-

gos. 

 O primeiro texto traduzido de Berque foi “Paisagem-marca, paisagem-matriz: elementos da problemática 

para uma geografia cultural”, publicado em 1998 por Corrêa e Rosendhal (BERQUE, 1998), que teve grande al-

cance e foi bastante citado em diversas pesquisas sobre o tema, principalmente nas de cunho Humanista e Cul-

tural, por sua concepção inovadora de paisagem. 

 Os demais textos de Berque traduzidos foram “Geogramas, por uma ontologia dos fatos geográfi-

cos” (2012) e “As cosmofanias das realidades geográficas” (2017), ambos na revista “Geograficidade”, e outros 

dois artigos no livro de Adriana Serrão, “Antologia da paisagem”, de 2011 (BERQUE, 2011a; 2011b). 

 A partir destes cinco textos traduzidos e da leitura da obra de Berque em francês e outras línguas, alguns 

estudiosos brasileiros se aventuraram na busca de estabelecer relações entre a geografia de Berque e a brasilei-

ra. 

 Pretendemos com este texto sistematizar estas investigações e refletir sobre a epistemologia presente na 

obra de Berque e destacada nos artigos pesquisados, visando revelar as potencialidades de um diálogo entre o 

pensamento do autor e a Geografia brasileira, principalmente a Humanista e Cultural. 

 Destacaremos as pesquisas encontradas que tiveram como base epistemológica a obra de Berque. Holzer 

(2004; 2008), Maria (2010) e Marandola (2017) se aproximam da obra de Berque via paisagem; Dal Gallo (2014) 

investiga o diálogo entre o pensamento oriental e ocidental estabelecido pelo autor; e, Caprez (2017) encontra 

a noção de ecúmeno para propor uma “geopoética urbana”. 

 O arquiteto, e mestre e doutor em Geografia, Werther Holzer é o primeiro a buscar um diálogo mais 

aprofundado com o conceito de paisagem de Berque. Em sua dissertação, defendida em 1992 e publicada re-

centemente pela Eduel (HOLZER, 2016), Holzer havia citado Berque em sua clássica sistematização da Geografia 

Humanista entre 1950-1990. Em texto posterior (HOLZER, 2004) ele se propõe a investigar mais afundo a con-

cepção de paisagem de Berque, a qual ele considera inovadora e criativa. 

 Realizando a leitura de diversas obras de Berque, Holzer apresenta com mais profundidade o geógrafo 

francês, indicando suas bases filosóficas e epistemológicas ao desenvolver sua abordagem sobre a paisagem. 

 Uma das maiores preocupações de Berque se refere à objetivação da paisagem nos estudos realizados 

até então. Em sua obra, ele busca alternativas para superar esta abordagem, compreendendo a paisagem na 

relação entre o objetivo e o subjetivo. Ela é objetivada, mas não somente isso, e Berque explica sua concepção 

através dos conceitos de paisagem-marca e paisagem-matriz. Holzer (2004, p.54) aponta que Berque avança em 

relação a esta abordagem: 

Augustin Berque e a Geografia Humanista brasileira:  

aproximações epistemológicas 
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    Não foram, no entanto, os conceitos de paisagem-marca e de paisagem-matriz que perpassaram  
    para outros trabalhos em que Berque se dedicava a temática da paisagem. O autor  
    desenvolveu uma hipótese que foi sendo cada vez mais elaborada em seus trabalhos ao 
    longo da década: a de  que a paisagem é um terceiro termo mediador entre o homem e o meio. 

 O objetivo de Holzer com este texto parece ter sido o de instigar outros a se aprofundarem na leitura de Ber-

que, indicando as potencialidades de seu pensamento e algumas possíveis relações com a geografia brasileira, espe-

cialmente a humanista e cultural. Para isso realizou uma leitura cuidadosa e apresentou os conceitos de meio, traje-

ção, mediância e paisagem, traduzindo passagens das obras de Berque e refletindo sobre suas bases epistemológi-

cas. 

 Outra pesquisadora que se debruçou sobre a perspectiva de paisagem de Berque foi Maria (2010), que dedi-

cou sua dissertação na investigação da paisagem a partir de uma abordagem da Geografia Cultural. A autora apre-

senta o caminho trilhado por Berque na construção do conceito de paisagem, suas inquietações em relação à prática 

científica dominante na Geografia, e sua busca por alternativas filosóficas e epistemológicas. Assim, Maria busca 

compreender os conceitos que sustentam o pensamento de Berque, assim como Holzer, mas com a profundidade e 

a demora que uma dissertação permite. A autora realiza o esforço de traduzir muitos trechos das obras de Berque, 

transcrevendo as explicações do autor sobre seu pensamento e refletindo sobre eles. 

 Em minha dissertação (MARANDOLA, 2017) também retomo estas leituras para compreender como a ideia de 

paisagem-marca e paisagem-matriz de Berque avançou ao longo do desenvolvimento de seu pensamento. Ao buscar 

revelar a paisagem de um bairro rural paulista, as marcas-matrizes se mostraram uma abordagem com possibilida-

des de contato com a geografia brasileira. 

 Dal Gallo (2014), por sua vez, apresenta outra via de aproximação com a obra de Berque, desviando do con-

ceito de paisagem. A autora buscou sistematizar o pensamento do filósofo japonês Watsuji Tetsurô, discutindo sobre 

a existência humana e a relação homem-mundo (a partir dos conceitos de aidagara (relacionalidade), ningen 

(homem), sonzai (existência)). Seu objetivo foi o de identificar como Berque incorporou estes conceitos em sua obra. 

 A abordagem de Dal Gallo traz à luz uma aproximação ao pensamento de Berque que ainda não havia sido 

explorada na Geografia brasileira. Em geral, a via de entrada ao pensamento de Berque é a paisagem. O texto da 

autora revela que existem outros caminhos a serem trilhados. Nas palavras da autora, esta é uma das principais con-

tribuições de seu esforço: 

    Expor esse quadro num primeiro passo oferece mais um interlocutor para as questões prementes  
    ao esteio humanista, na medida em que Berque tem forte preocupação com a dissolução dos parea
    mentos homem-ambiente e sujeito-objeto, no nível epistemológico e no nível ontológico. Expor seu 
    pensamento aponta novas possibilidades e perspectivas à abordagem humanista, principalmente,  
    pela singularidade de receber também influências de uma matriz filosófica cuja origem é oriental.  
    Essa que se coloca em diálogo com referenciais fenomenológicos a fim de elucidar o momento es- 
    trutural da existência humana orientando as discussões para questões seminais sobre o estar no   
    mundo do homem (DAL GALLO, 2014, p.34). 

 Estes diálogos com obra de Berque apresentam diferentes possibilidades de aproximação com o pensamento 

deste autor, evidenciando a importância no aprofundamento da leitura de seus textos e na busca de novos contatos 

com seu pensamento. Estas aproximações epistemológicas realizadas por autores brasileiros destacam a relevância 

do pensamento de Augustin Berque para a Geografia Humanista e Cultural. 
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Resumo  

 O mercado público, implantado na cidade ou fora de seus muros, de forma temporária ou perene, nunca 

se estabeleceu exclusivamente como local de abastecimento de produtos, pois em diferentes períodos históri-

cos e sociedades, criou-se o costume de realizarem-se aí as trocas necessárias à reprodução da vida. E quando 

esse costume, de comercializar e de encontrar-se no mercado, sofre uma ruptura, com a emergência de outras 

formas de abastecimento mais modernas, surge, por sua vez, como possibilidade (e nova realidade histórico-

cultural) a metamorfose do mercado público, que passa a ser apropriado como lugar tradicional, onde se pre-

tende (re)produzir uma identidade social. 

 O mercado público é um local (e um veículo) de intercâmbio de produtos socialmente construídos desde 

a antiguidade clássica, e que, se hoje tem continuidade e marca presença no espaço, é porque certamente ele 

compete eficazmente e dialoga permanentemente com outras formas comerciais mais modernas. Várias cultu-

ras adotaram essa forma de troca de produtos e a conveniência destes intercâmbios realizarem-se periodica-

mente e em lugares apropriados dependia: das mercadorias que ali se trocava; da necessidade de se realizar 

essas trocas com determinada frequência; da possibilidade de deslocamento até eles nos diferentes momentos 

históricos; e da importância que o local assumia, tanto para o abastecimento da cidade e de suas esferas de in-

fluência ou regiões de abrangência, quanto para a reprodução da vida cotidiana.  

 Os mercados públicos, equipamentos ainda presentes na paisagem urbana, estão gerando, portanto, uma 

imagem de tradição. Porque nesse lugar que poderia ser considerado desprovido das condições de conforto 

moderno (oferecido por outros empreendimentos de comércio de alimentos), o ato de comprar e vender os 

produtos da terra propicia que as pessoas se sintam mais próximas e busquem identificação com o lugar, já que 

ele permanece naquele sítio há vários anos ou séculos, embora numa sociedade que sujeita tudo a determina-

ções da dimensão econômica, essa tradição seja capturada e a exploração continue (e se perpetue), através da 

Cultura. O costume de ir ao mercado vira norma, deixa de ser estilo de vida para virar gênero de vida. E é assim 

que o lugar do mercado flexibiliza se, ou seja, esse lugar vai sendo invadido por um novo momento da história 

em que as trocas comerciais estão correlacionadas a outros arranjos socioculturais, como um lugar de re-

produção de relações e práticas sociais. 

 Nesse sentido, este artigo objetiva discutir o papel social ocupado pelo Mercado Municipal de Diamanti-

na, permeado pelas discussões sociológicas e fenomenológicas de Alfred Schultz e os conceitos de intersubjetivi-

dade, Lugar social e identidade. O método utilizado para tal feito foi o da pesquisa bibliográfica e resultado de 

pesquisa em campo de dissertação. Ressalta-se nesse sentido que o Mercado Municipal de Diamantina, com 

seus sons, palavras, cheiros, cores, produtos, conflitos e relações sociais, faz do reconhecimento social dos mer-

cadores, população local e turistas, um Lugar em que se observa um compartilhamento de um contexto socio-

cultural, de relações de confiança, de propagandas através do “boca-a-boca”, da presença de idosos, da presen-

ça de atores da zuna rural partilhando espaços da paisagem urbana, e do convívio semanal de seus frequentado-

res e fregueses, características relevantes e expressivas de suas dinâmicas socioeconômicas e socioculturais. 

Palavras-chave: Mercados Municipais; Diamantina; Identidade Cultural; Intersubjetividade; Lugar 
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Introdução 

 No início do século XXI as áreas destinadas para o cultivo de cana-de-açúcar no Triângulo Mineiro aumen-

taram, ocasionando uma crescente instalação de indústrias sucroenergéticas na região. Essa necessidade de 

introduzir as usinas no Triângulo Mineiro se deu principalmente pelo aumento das demandas revacinadas ao 

consumo de combustíveis renováveis e por sua contribuição na redução de emissões de gases responsáveis pelo 

agravamento do efeito estufa.  

 Entretanto, essa situação provocou tensões fabricadas no contexto do agronegócio, implicando em con-

sequências ao modo de vida dos pequenos agricultores. Na microrregião de Uberlândia, os camponeses ligados 

a pecuária leiteira buscavam usufruir da terra para criar os seus rebanhos e produzir alimentos, tendo como pri-

oridade a geração de trabalho e renda. Assim, a manutenção do rebanho leiteiro constituía-se em importante 

fonte de renda, garantindo a sua permanência na terra.  

 Com as investidas do setor canavieiro as antigas comunidades vão sendo cercadas pelo agronegócio, tor-

nando-se um problema ambiental e de certo modo, a lógica do agronegócio vai interferindo no modo de vida 

dos camponeses e em suas práticas sócioprodutivas. 

 Os camponeses, principalmente os criadores de gado e produtores de cachaça, aqueles que vivem nas 

áreas de vereda, vêm sofrendo com a expansão do agronegócio. Ao sofrerem a invasão de seus territórios, além 

da perda de áreas, também perdem as condições sociais de continuarem praticando seus costumes religiosos, 

produzindo diversidade de artigos agrícolas, entre outros.  

 Suas permanências no espaço rural vêm se tornando ameaçadas em razão da reprodução do setor sucro-

energético que abocanha enormes áreas, destinando-as ao cultivo da cana-de-açúcar. As enormes lavouras aca-

bam tornando-os vulneráveis, e assim, ocasionando a miniaturização das relações sociais que sustentavam o seu 

lugar de vida.  

 Contudo, os vínculos com a terra se tornaram um referencial para pensarmos a resiliência camponesa. 

Nas áreas tencionadas pela reprodução do setor sucroenergético, a existência camponesa vai se reconstituindo 

a partir de estratégias sócioprodutivas, indicando em certa medida as habilidades dos pequenos agricultores se 

reerguerem de situações impositivas, postergando e até evitando a sua saída do campo. 

 As tensões fazem parte da vida deles e para elaborarem as suas permanências, os camponeses se articu-

lam, criando sistemas de mutualismos que ligam uns aos outros. Na prática cotidiana agem objetivamente visan-

do garantir as condições técnicas e sociais para gerarem renda a partir dos seus rebanhos. 

 Esses camponeses resilientes também enfrentam um processo de invisibilidade.  Em relação as políticas 

públicas, eles não alcançam, em sua grande maioria, os programas de assistência técnica, os sistemas de crédi-

Resiliência camponesa no contexto da  

cana-de-açúcar no cerrado mineiro 
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tos subsidiados. Sua existência ocorre em desacordo com a lógica da produção dominante. No entanto, ao comercia-

lizarem o leite com os laticínios submetem-se a lógica de geração de lucros das empresas. 

 Cercados pelas grandes lavouras de cana tornam-se além de criadores de gado leiteiro, agricultores que tam-

bém produzem a comida dos seus rebanhos.  A auto exploração do trabalho familiar se eleva, suscitando a reelabo-

ração da renda familiar. Contudo, principalmente, por ser um modo de vida vinculado a lógica da subsistência que 

visa principalmente a manutenção do camponês, as tensões parecem ampliar o uso de suas sociabilidades. 

 Desse modo, o objetivo deste artigo está centrado em analisar os impactos deste modelo agroindustrial em 

algumas comunidades rurais do Cerrado e considerar as práticas sociais como manifestação das suas reações as ten-

sões fabricadas pelo agronegócio.  

Problematização 

 A expansão do agronegócio encurrala os camponeses, tornando-se a sua existência um processo complexo. 

Neste contexto é crucial para a cultura dos camponeses do Cerrado mineiro rebater as imposições dos laticínios. Eles 

acabam recorrendo à certas práticas sociais antigas, elaborando estratégias que comparecem no cotidiano como 

resistentes a destruição de seus saberes e fazeres, criando remoções de certas dificuldades. 

 Assim, a permanência daqueles camponeses e seus familiares envolvem o estudo dos seus conhecimentos, 

experiências e de suas competências em reelaborarem as relações com o mundo.  

Metodologia 

 Para a elaboração deste trabalho utilizamos do acervo bibliográfico e fílmico do laboratório de Geografia Cul-

tural. O uso daqueles materiais nos permitiu contextualizar o modo de vida camponês no processo de formação das 

plantações de cana-de-açúcar no Triângulo Mineiro. Ao identificarmos as áreas de domínio do setor sucroenergéti-

co, fomos estabelecendo entrevistas temáticas com os moradores de áreas rurais dos municípios da microrregião de 

Uberlândia, obtendo relatos de vida e de interações com as modificações do/no lugar vivido. 

Resultados 

 A expansão das lavouras de cana para os territórios camponeses tem resultado na diminuição de áreas para a 

pecuária leiteira, acarretando na deformação de suas práticas socioculturais. Nestes lugares, várias famílias tiveram 

que sair e aquelas que permaneceram, apresentam suas estratégias indicando alteração nas relações de vizinhanças 

e mutualismo. 

 Assim sendo, camponeses e comunidades que ainda persistem foram severamente afetados pelas transfor-

mações da paisagem causadas pela implantação das plantas das usinas sucroenergética. Também se encontram ten-

cionadas pela complexidade das imposições dos laticínios.  

 Aqueles camponeses comportam-se como sujeitos capazes de recriar as suas atividades produtivas, avaliando 

as possibilidades de acionarem antigas práticas sociais, pois vivem em um espaço em estado de mutação, no qual 

também vivem fortemente a dissimulação do seu território e modo de vida.  
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Setor 7 

Gestão Espacial: Horizontali-

dades e/ou verticalidades  

Possibilidades Dialógicas: As normativas que regulam o 

processo de gestão estão pautadas, principalmente, em 

necessidades evocadas pela compreensão acadêmica, 

técnica e política do planejamento a partir de funções 

previamente estabelecidas no espaço como, por exem-

plo, da habitação, da produção econômica, do lazer, da 

preservação ambiental, etc. Portanto, essas estratégias 

impõem uma ordem de organização espacial 

(verticalizada) que não coincide, necessariamente, com 

a forma que sujeitos moradores e/ou frequentadores 

realizam com determinado espaço (horizontalizada). Em 

que espaços e de forma podem ser discutidos os proje-

tos de organização espacial protagonizados pelo poder 

público e privado, pelos movimentos identitários refe-

renciados pelos sujeitos envolvidos nestes projetos e 

seus diferentes conflitos territoriais? Este Setor tem 

como premissa discutir a gestão espacial e suas possibi-

lidades dialógicas. Nesse sentido, o grande desafio é 

como convergir a discussão do espaço juntamente com 

os sujeitos que o protagonizam para uma de uma ges-

tão mais participativa.  

Eixo | Territorialidades, Representações, Gestões 

http://diamantina.mg.gov.br/
http://diamantina.mg.gov.br/turismo/
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Introdução  

 A compreensão de como e porque os elementos se distribuem e se localizam no espaço sempre foi im-

portante para os estudos da ciência Geográfica. 

 Por esse motivo, tal trabalho tem como foco estudar a difusão cultural, abrangência e distribuição dos 

parques lineares no mundo, no Brasil e em Belo Horizonte – MG, buscando abordar desde sua criação até como 

se encontram atualmente como espaços de socialização, manifestação cultural e ambiental. 

 Pretende-se entender qual a configuração desses equipamentos públicos nos quesitos paisagístico, ecoló-

gico, social e como agente cultural. 

Problematização  

 A Difusão Cultural dos Parques Lineares se deu de forma distinta no mundo, no Brasil e em Belo Horizon-

te.  

 Os primeiros parques com a proposta de circuitos de corredores verdes, como equipamentos públicos,  

espaços livres, destinados ao lazer de massa e estruturado por vegetação, aparecem em experiências inglesas, 

francesas e norte americanas, juntamente com a urbanização e industrialização das grandes cidades em fins do 

século XVIII, com apogeu entre 1850 e 1860, na Europa e nos EUA. (Scocuglia,2009) 

 Entre 1960-1985 começa-se a falar do conceito de Parques Lineares, como o bulevar Champs Elysées em 

Paris, se apresentando como espaços úteis que proporcionavam acesso a recursos naturais como rios, canais e 

espaços verdes dentro da cidade aliados ao propósito de criar espaços para satisfazer as necessidades estéticas 

e recreativas da cidade. 

 Com o movimento ambientalista em 1980, o conceito passa a englobar uma nova concepção do meio am-

biente percebido como infraestrutura estratégica nos processos de planejamento de políticas públicas urbanas e 

criação de instrumentos normativos orientados para a proteção, melhoria dos recursos hídricos, preservação do 

habitat natural e de ecossistemas ameaçados etc.. 

 No Brasil, os centros urbanos queriam se estabelecer como lugares diferenciados das áreas rurais. Iniciou-

se com poucos parques construídos em algumas grandes cidades, como Rio e São Paulo nas áreas centrais e 

bairros de elite. Depois tornaram-se elementos urbanos comuns. Até serem vislumbrados como barreira física a 

se contrapor à expansão irregular urbana e promover proteção dos cursos d'água. Bem como atividades esporti-

vas e de lazer propiciando uma nova conexão com a natureza, o que gera novos comportamentos sociais e reva-

lorização do meio ambiente como um bem de todos os cidadãos a ser preservado. Dessa forma, transformam-se 

em lugares de enriquecimento cultural por meio das relações entre cultura, lazer, e proteção do meio ambiente 

no espaço urbano. 

A Difusão Cultural dos Parques Lineares –  

o caso de Belo Horizonte - MG 
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 Em Belo Horizonte a inserção dos parques seguiu essa vertente de promoção da preservação e aproximação 

dos cidadãos. Ocorreu concomitantemente com o processo de expansão urbana desordenada, resultado do êxodo 

rural, gerando ocupação irregular, do ponto de vista formal, das áreas mais periféricas da cidade ao longo do leito de 

rios e córregos e foram se expandindo espacialmente pela cidade.  

 Em relação aos parques lineares destaca-se dois: o Vale do Arrudas, implantado entre os anos de 1999 e 2000, 

contando com opções de lazer, brinquedos, campo de futebol e equipamentos de ginástica e o Parque Linear da 

Avenida José Cândido da Silveira, implantado em 2006, composto de área verde e pista de cooper, aparelhos de gi-

nástica e atividades culturais e de lazer. 

  Porém, em contraponto, em Janeiro de 20171, destacamos a seguinte reportagem veiculada no Jornal “O 

Tempo”:  

    “Apontados por especialistas como boa solução para conter as inundações ao longo de córregos e 
    rios, os parques Lineares, quase multiplicam pelo mundo, ainda são uma realidade distante para os 
    moradores de Belo Horizonte. Atualmente, segundo a Prefeitura, apenas dois modelos funcionam  
    na cidade. Outros dois estão previstos, mas, por enquanto, são apenas projetos. Alem disso, os que 
    já existem – parque da José Candido da Silveira e Vale do Arrudas – estão longe do que o conceito 
    prevê. O primeiro conta apenas com área verde, pista para caminhadas e alguns aparelhos de ginás
    tica, enquanto o segundo foi desmembrado em quatro pequenas praças ao longo do curso d’água. 
    A estrutura mais complexa, com ciclovia, solo permeável, áreas de laser, quadras, campos de fute 
    bol e espaços de convivência criados para ajudar a conter inundações ficou de fora nos dois locais. 
    (...)”.  

 E ainda de acordo com um estudo do Índice de Cidades Verdes da América Latina, elaborado pela Economist 

Intelligence Unit (2010), apesar de Belo Horizonte registrar um bom desempenho geral nos indicadores de cidades 

verdes, ainda precisa melhorar seus resultados em tratamentos de resíduos e governança ambiental.  

 Nesse viés, o escritório de arquitetura Horizonte em parceria com a organização não governamental  Labora-

tório de Urbanismo Avançado, apontou 11 áreas da capital que poderiam ser transformadas em parques lineares, ao 

longo de córregos recuperados em Venda Nova,  Pampulha (Garças, Braúnas, Sarandi, Ouro Preto, Castelo e Alípio 

de Melo, Jaraguá, São Bernardo, Primeiro de Maio e Santa Amélia), bairros Jaqueline, Jardim Felicidade e Planalto 

(Norte); Belo Monte, Ribeiro de Abreu, Tupi e Floramar (Norte e Nordeste); Taquaril, Pompeia, Boa Vista, Instituto 

Agronômico, Santa Tereza e Santa Efigênia (Leste); Betânia, Cabana, Jardim América e Buritis (Oeste); Barreiro 

(Barreiro de Cima, Barreiro de Baixo, Cardoso e Bairro das Indústrias, Lindeia, Jatobá, Barreiro de Baixo e Cardoso). 

Metodologia  

 Revisão narrativa buscando descrever e discutir o surgimento e desenvolvimento dos parques da macro para a 

micro escala, constituindo-se de análise de literaturas publicadas em artigos e reportagens. Ao final faz-se uma análi-

se critica das autoras. 

Resultados  

 O espaço geográfico constrói suas bases em campos e configurações diversas (economia, política, sociedade, 

educação, cultural, meio ambiente) que transformam as paisagens, enquadrando, assim, a difusão cultural dos par-

ques urbanos na pluralidade de funções, conflitos, e inovação gradualmente adotada por ao longo do tempo.  

 Os parques públicos difundiram-se de formas diferentes mas a busca final foi torná-los lugares de enriqueci-

mento por meio das relações entre cultura, meio ambiente, sociedade e espaço urbano, como forma de apropriação 

e diálogo com a cidade pelos diferentes grupos que criam condições para permitir a manifestação dessas formas de 

fruir e utilizá-la. Mas no Brasil requerem maiores atenções quanto ao seu planejamento e gestão.  

 Em Belo Horizonte, mesmo na tentativa de implantação desses ambientes buscando a transformação do natu-

1Solução para enchentes, parques lineares não emplacam em BH , de Gláucia Castro, disponível em 

http://www.otempo.com.br/cidades/solu%C3%A7%C3%A3o-para-enchentes-parques-linearesn% 

C3%A3o-emplacam-em-bh-1.1420642, acesso em dezembro/2017.  



 

 

ral ao cultural, houve um desvio do real significado do que é Parque Linear como espaços de barreira física, proteção 

e revitalização dos cursos de água e demais funções relacionadas, promoção social. Há espaços verdes, praças de 

convivências para o desenvolvimento de atividades esportivas, lazer, conexão com a natureza, novos comportamen-

tos sociais e revalorização do meio ambiente, mas não são considerados Parques Lineares. 

 É preciso que o poder público e a sociedade civil se sensibilize de forma mais efetiva para a importância de 

investir na construção dos parques lineares e na revitalização dessas áreas verdes ao redor dos rios e córregos. 
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Gilmar Mascarenhas De Jesus 

Introdução 

 As últimas duas décadas vêm apresentando, em escala mundial, uma formidável onda de construção e 

reforma de estádios. A Copa do Mundo de 2002, a primeira realizada na Ásia, representou um marco fundamen-

tal neste processo de mudança, mediante o esbanjamento de recursos para construir ou reformar não menos 

que vinte estádios, contrastando com a edição anterior, a copa de 1998 na França, que erigiu um único novo 

estádio, o Stade de France, em Paris. Para realizar a Copa de 1994, os Estados Unidos sequer produziram novos 

estádios. Representando uma autentica ruptura, o século XXI tem sido marcado pelo processo de “arenização” 

dos estádios, isto é, sua modernização no sentido da plena adequação deste equipamento à nova economia do 

futebol-espetáculo: encarecimento acentuado dos ingressos e restrição de amplo leque de comportamentos no 

interior do recinto. No Brasil, as arenas correspondem a menos de 5% de nosso parque de estádios, mas atin-

gem as mais importantes  praças esportivas e sobre elas concentramos nossa atenção neste momento.  

 A transformação radical na forma e no conteúdo dos estádios de futebol será aqui interpretada para além 

das verticalidades diretamente emanadas da FIFA (Fédéracion Internationale de Football Association). Tais mu-

danças são expressão de um movimento mais amplo que se passa na cidade contemporânea: o processo de es-

petacularização como faceta do espaço abstrato (CARLOS, 2011) e, consequentemente, a crescente imposição 

do valor de troca sobre o valor de uso nos espaços de sociabilidade, apontando a “cultura” e o lazer como novas 

fronteiras de acumulação (ARANTES, 2000; JAMESON, 2000).   

 Uma nova dinâmica microterritorial se instaura nos estádios arenizados, ensejando conflitos. Ao mesmo 

tempo, os excluídos do novo modelo pressionam pela revisão destes preceitos. O modelo apresenta problemas. 

O que fazer com nossas arenas? 

Problematização 

 Para garantir a plena realização da mercadoria nos estádios, vem sendo imposto um crescente aparato 

normativo, que visa eliminar ou subjugar práticas e usos populares em favor de comportamentos mecânicos e 

dirigidos, voltados para o consumo passivo. Toda a nova arquitetura dos estádios aposta neste princípio do con-

trole dos corpos, de sua circulação condicionada, de seu comportamento reduzido à passividade, distanciando-

se do tradicional protagonismo festivo das massas ruidosas e, por vezes, imprevisíveis. 

 A elitização dos estádios (ou reelitização, dependendo da escala temporal adotada) não significa apenas 

uma operação funcional de troca de usuários, elegendo os “melhores” e mais comportados consumidores. As 

implicações dessa mudança para a reprodução social da cidade, e mais efetivamente, para o universo cultural 

das práticas populares são profundas, pois o estádio construiu e se constituiu historicamente como espaço de 

pertencimento, de identidades e de uso popular.  

 Ao mesmo tempo, colocam-se em movimento, no plano das horizontalidades (SANTOS, 1996), diversas 

táticas de resistência ao novo modelo de estádio. No Brasil, desde sua inauguração, as novas arenas vêm apre-

sentando, em resposta, determinado grau de flexibilização da draconiana normativa inicial. Este conflito e os 

ajustes gradativos entre verticalidades e horizontalidades estão no cerne do presente trabalho.   

Procedimentos metodológicos  

 No plano conceitual, o ponto de partida é entender o território como um conjunto de relações sociais 

projetadas no espaço, capazes de produzir um campo de força ou, mais precisamente, “relações de poder espa-

Esboçando um Tenso Diálogo:  
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cialmente delimitadas e operando, destarte, sobre um substrato referencial” (SOUZA, 2008:65). Neste sentido, nos 

parece desnecessário discutir a validade da aplicação do conceito de território, ou microterritório, ou ainda 

“nanoterritório” (SOUZA, 2006: pp. 317-8) ao estádio de futebol: o equipamento em si não é um território, mas tão 

somente o seu suporte ou substrato material; mas sim o estádio “usado”, isto é, o conjunto de normas e de práticas 

socioespaciais que ali se desenvolvem, formando um território. Um espaço em disputa. 

 Para aquilatar os impactos do processo de arenização no Brasil, temos acompanhado jogos em São Paulo, Be-

lo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador e entrevistado torcedores, na busca de suas avaliações e demandas. Para me-

lhor identificar as pressões populares e as recentes mudanças na gestão dos estádios, muito útil tem sido o material 

publicado na  imprensa, seja ela hegemônica, seja ela alternativa.  

Resultados  

 Após contextualizar historicamente o advento dos grandes estádios na paisagem urbana hodierna, mergulha-

mos num segundo momento no objeto em si: o equipamento de uso coletivo que abriga, essencialmente, o futebol-

espetáculo, ao mesmo tempo pensado como espaço vivido (de paixões e identidades clubísticas) e como territoriali-

dade, isto é, como campo de forças, de práticas e normatizações que sinalizam disputas de sentido. Na terceira par-

te, nos reportamos às transformações mais recentes no âmbito da gestão das arenas.  

 Percebemos que os novos estádios impõem uma nova territorialidade, caracterizada basicamente por: 

1. Limitação de acesso ao recinto, seja pela sensível redução da capacidade dos estádios, seja pelo encarecimento 

extremo dos ingressos, ou ainda pelas restrições de portabilidade de inúmeros objetos e adereços, incluindo faixas e 

cartazes com conteúdo “político”. Em outras palavras, o cidadão está impedido de protestar nos estádios, seja con-

tra a Federação, seja contra a CBF, ou qualquer outra entidade a partir da qual ele se sinta lesado. 

2. Limitações severas de comportamento dentro do estádio, pela imposição de normas e vigilância onipresente atra-

vés de câmeras filmadoras. Processo de disciplinarização e constrangimento. 

3. Impedimento de comercialização de determinados produtos, bem como eliminação da presença de vendedores 

ambulantes, de forma a reduzir ainda mais as possibilidades de geração de renda no âmbito da economia informal. 

Analisando o avanço da normatização sobre o estádio podemos recuperar a afirmação de Souza (2008, p.66) para 

afirmar que este equipamento cumpre o papel de substrato espacial material fundamental para o exercício do po-

der. E particularmente dos micropoderes, pela escala envolvida em seu recinto. 

 Também detectamos que, não obstante a massiva propaganda em favor das novas arenas, e todo o conforto 

material que estas proporcionam, algumas vozes dissonantes se fazem ouvir, bem como táticas de resistência à ado-

ção do comportamento imposto. Em diversas ocasiões, frequentando os novos estádios construídos ou reformados 

para a Copa do Mundo, percebemos a recusa do torcedor em permanecer sentado durante as partidas. Funcionários 

dos estádios atuam no sentido de solicitar ou mesmo ordenar que os torcedores tomem assento, mas determinados 

grupos resistem e desobedecem constantemente. Por nós indagados sobre a desobediência, afirmam que a emoção 

do jogo e a perspectiva de apoiar o clube não condizem com a postura passiva ou aprisionante da cadeira. Alegam 

estarem habituados a agir desta forma, há anos ou mesmo há décadas. Nota-se, em cada estádio, uma espécie de 

acordo tácito entre os frequentadores que define áreas distintas para os que preferem permanecer sentados e os 

que desejam ficar em pé, o que não impede eventuais conflitos entre os dois grupos.  

 Por fim, em movimento mais recente, registramos em alguma arenas a retomada de antigos espaços e direi-

tos do torcedor, em processo que prefiro denominar a “reconquista do estádio”. Criação de programas de sócio-

torcedor em versão popular e reabertura de setores sem cadeiras, eliminados pelo processo de arenização, estão 

entre estas novas medidas. No âmbito do movimento de pressão por parte dos torcedores, vale citar duas interes-

santes e bem sucedidas iniciativas: o “Povo do Clube” (organização dos torcedores “colorados”, os do Sport Club 

Internacional, de Porto Alegre) e a “Resistência Azul Popular”, no âmbito dos torcedores do Esporte Clube Cruzeiro, 

de Belo Horizonte. 



 

 

 Em suma, embora recentemente implementado, o midiaticamente celebrado modelo world class das novas 

arenas encontrou seus limites no Brasil. O abismo socioeconômico vigente na sociedade brasileira contribuiu para 

exacerbar o grau de exclusão de torcedores de baixa renda, “esfriando” a tradicional atmosfera festiva de nossos 

estádios. Mas as críticas, o próprio insucesso do modelo em diversas cidades e os movimentos de resistência tem 

provocado a revisão do modelo, através de medidas concretas, por vezes negociadas com grupos organizados de 

torcedores. Um diálogo difícil, mas que sinaliza para abertura de possíveis canais de gestão participativa deste equi-

pamento que aglutina paixões e sentimentos identitários bastante significativos no Brasil. 
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Leticia de Luna Freire 

Introdução 

 Este trabalho tem como objetivo analisar conflitos de gestão do território no processo de constituição da 

primeira cidade universitária no país através de aterros de um antigo arquipélago na Baía de Guanabara, focali-

zando as disputas advindas em torno de uma localidade que, embora tenha resultado das intervenções urbanas 

projetadas para a região, passou a ser representada como um corpo estranho no campus universitário. Partindo 

de uma perspectiva etnográfica, enfatiza as dimensões simbólicas do conflito entre os moradores da localidade, 

hoje conhecida como “Vila Residencial da UFRJ”, e a administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) em torno da responsabilidade e gestão da área, em particular aquelas relacionadas à multiplicidade de 

significados atribuídos à localidade, seja para endossar propostas de remoção, seja para reivindicar o direito dos 

moradores de permanecerem no campus. 

Problematização 

 Durante toda uma década (1935 a 1945) desenvolveram-se extensos estudos e calorosos debates acerca 

do projeto e da localização da Cidade Universitária da então chamada Universidade do Brasil, a primeira univer-

sidade do país. Tratava-se à época de um importante projeto de Estado. Nesse período, muitas foram as comis-

sões técnicas criadas e os projetos esboçados por renomados arquitetos contratados pelo governo, denotando a 

multiplicidade de atores e ideologias envolvidos na construção da Cidade Universitária. Como orientação, preva-

leceu a proposta de construí-la aos moldes do urbanismo modernista de extração racionalista, reunindo todos 

os seus setores num único conjunto dividido em zonas funcionais, com vistas a obter a almejada formação do 

espírito universitário. Do mesmo modo, muitos foram os fatores (técnicos, econômicos, sociais e políticos) estu-

dados, que por vezes colidiam, na definição do local onde a Cidade Universitária seria erguida, indo desde a co-

gitada Quinta da Boa Vista, na Zona Norte, à sua ousada instalação sobre as águas da Lagoa Rodrigo de Freitas, 

na Zona Sul. 

 Apenas em 1945 o governo decidiu, todavia, construir a Cidade Universitária sobre aterros, interligando 

nove ilhas existentes na enseada de Inhaúma, a menos de 10 km do centro do Rio de Janeiro. Antes do aterro, 

esse arquipélago era frequentemente representado como um “paraíso tropical”, cenário de pesca e lazer dos 

visitantes da cidade e habitado em grande parte por famílias de pescadores e pequenos agricultores. Durante a 

grandiosa obra, autêntico vetor da verticalidade incidindo sobre o arquipélago, trabalhadores de vários estados 

migraram para o local e muitos moradores dessas ilhas também foram incorporados como mão de obra, ajudan-

do a erguer os prédios e as vias de acesso da Cidade Universitária. As residências dos ilhéus que ali permanece-

ram foram lentamente ficando dispersas pelo campus que aos poucos se impunha na paisagem.  

 Com a construção da Ponte Rio-Niterói − outro importante projeto nacional − no final dos anos 1960, um 

terreno da antiga Ilha da Sapucaia foi cedido ao consórcio responsável para a construção do principal canteiro 

de obras, no qual foi erguida uma “pequena cidade operária”. Com o término da obra, em 1974, e a Cidade Uni-

versitária, mesmo inconclusa, recém-inaugurada, as residências de madeira construídas para abrigar os operá-

rios foram deixadas à universidade, que, por sua vez, passou depois a transferir para o local os funcionários e 

antigos ilhéus que ainda residiam espalhados pelo campus.  

 A partir dos anos 1980, muitos funcionários que residiam em condições precárias e distantes do trabalho 

obtiveram autorização da Prefeitura Universitária para também residirem no local, que inicialmente passou a 

ser identificado como “Vila Residencial dos Funcionários da UFRJ”. Ao longo dos anos, os moradores foram se 

Representações em disputa na gestão do território: o caso do cam-
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apropriando e transformando aquele espaço de moradia, conferindo-lhe a qualidade de lugar. A “vila”, como costu-

ma ser chamada pelos moradores, professores e estudantes, possui hoje cerca de 1.500 habitantes, distribuídos por 

quinze ruas, numa área de 120 mil m2 delimitada pela Baía de Guanabara, pelo Parque Tecnológico do Rio de Janei-

ro e algumas unidades administrativas da UFRJ.  

 Desde o seu surgimento, porém, a localidade e a universidade vivem uma relação de ambiguidade. Ao mesmo 

tempo em que a localidade surgiu em decorrência das transformações urbanas na região, tendo a Reitoria inclusive 

prometido garantir aos moradores a necessária infraestrutura urbana, a universidade tratou-a frequentemente co-

mo uma espécie de filha bastarda, evitando reconhecê-la e alimentando propostas de exclusão dos moradores do 

campus, recorrendo por vezes à alegação de que a área teria se transformado numa “favela”.  

 O desenvolvimento deste conflito ao longo dos anos é analisado, neste trabalho, a partir da noção de drama 

social, de Victor Turner. Nesse sentido, mostramos como a ocorrência de um delito, tendo dois jovens moradores 

como autores e um professor como vítima, forjou o momento de ruptura na relação institucional e a decorrente 

proposta de remoção de todos os moradores representou o ápice da crise. Em seguida, descrevemos como essa cri-

se foi sendo gerida pelos atores, provocando uma intensa mobilização dos moradores para evitar a remoção e reba-

ter as acusações morais que os colocavam como invasores e perigosos aos usuários do campus, não reconhecendo 

seu papel na própria construção da universidade. Por fim, buscamos mostrar como surgiu, nessa arena de disputas 

territoriais e simbólicas, a proposta de regularização fundiária da localidade e seu acolhimento por parte da Reitoria 

no momento de uma gestão mais democrática e disposta a reconhecê-la como parte dessa história e como área fér-

til para a atuação extensionista da universidade, culminando na reintegração social, mesmo que provisória, entre as 

partes.  

Metodologia 

 Recorte da pesquisa de doutorado em antropologia, este trabalho foi realizado através de levantamento do-

cumental e bibliográfico, entrevistas semiestruturadas e, sobretudo, de trabalho de campo sistemático de caráter 

etnográfico na Vila Residencial, acompanhando o cotidiano dos moradores, as práticas sociais e as narrativas cons-

truídas ao longo de mais de quatro anos. Dado o caráter multifacetado do campo, a pesquisa alimentou-se de um 

intenso diálogo entre diferentes disciplinas (história, urbanismo, geografia, antropologia, etc.). 

Resultados 

 Localizada no campus de uma das maiores universidades do país, a Vila Residencial sofre com graves proble-

mas de infraestrutura urbana, como a ausência de um sistema de saneamento básico, a degradação ambiental da 

região e a dificuldade de transporte público. Por outro lado, é notável a sua importância no que se refere ao atendi-

mento de algumas demandas das diversas instituições e empresas hoje instaladas na Cidade Universitária, sobretudo 

diante da escassez de uma rede de comércio no interior e no entorno imediato do campus. Por essa e outras razões 

evidenciadas na etnografia, a Vila Residencial pode ser considerada, juntamente com o Alojamento Estudantil, um 

dos poucos núcleos de vida urbana existentes na Cidade Universitária. Aquilo que, parafraseando Jane Jacobs, rom-

peria com a “praga da monotonia” imposta pelo projeto modernista racionalista que orientou a projeto de constru-

ção do campus. Enquanto no plano das relações cotidianas há uma relação de complementaridade entre a vila e a 

universidade, no plano institucional o que prevalece é uma profunda ambiguidade, que se evidencia, por exemplo, 

nas mudanças do nome e do estatuto da Associação de Moradores, na criação e extinção de uma subprefeitura de-

dicada a administrar a área, assim como na indefinição de responsabilidades jurídicas sobre ela, dificultando a reali-

zação das obras de infraestrutura urbana no local. Essa ambiguidade, portanto, é o que dá margem a grande parte 

dos conflitos envolvendo a gestão sobre a área. 

 A história desta localidade confunde-se com a história da própria UFRJ e, em certa medida, com o próprio de-

senvolvimento urbano da cidade do Rio de Janeiro. Pensamos que o caso da Vila Residencial, e da Ilha do Fundão 

como um todo, permite-nos refletir sobre como essa região se constituiu num verdadeiro laboratório de experimen-

tações urbanas capaz de nos ensinar sobre a necessidade do diálogo entre a forma como os espaços são virtualmen-



 

 

te concebidos nas pranchetas dos urbanistas e planejadores e a forma como estes espaços são apropriados, vividos 

e produzidos cotidianamente pelos sujeitos.  
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Mario Marcello Neto 

Introdução  

 A organização espacial de uma cidade é sempre pautada por conflitos. Tais conflitos, com já menciona a 

ementa deste setor, colocam em disputa grupos e interesses distintos sobre a ocupação e usos do espaço. No 

entanto, em períodos pós-traumáticos, de reconstrução e inaugurações de novas eras é preciso pensar a cidade 

como uma forma de institucionalização da memória e, principalmente do esquecimento. 

 Ecléa Bosi, em 1994, problematizava a forma como a cidade era pensada e estruturada de forma vertical, 

a tal ponto que as pessoas que praticamente todos os seus membros estavam descontentes com seu modelo: a 

elite que reclama da mobilidade urbana e insegurança; a periferia que questiona o transporte público e a falta 

de saneamento é o exemplo que mesmo que mesmo quem detêm o poder político para definir as principais 

questões de uma cidade não executam um plano capaz de atender nem as suas demandas, quiçá a população 

marginalizada.  

 No entanto, para além desta questão, Huyssen (1995) traz aquilo que é a problemática central deste tra-

balho: como a cidade é estruturada de forma a estabelecer relações memoriais e de esquecimento que são dia-

lógicas e conflituosas entre os grupos diligentes que detêm o poder político e a população que vive a cidade e 

detêm demandas especificas, nas quais quando não atendidas são preenchidas por relações de resistência, co-

mo reteritorializações, apropriações entre outras formas de usar o espaço urbano. 

 Após a Segunda Guerra Mundial, a cidade de Hiroshima (alvo da primeira bomba atômica lançada contra 

seres humanos em 1945) estava completamente destruída, seu comando político dependia de uma elite fascista

-imperialista derrocado e seu comando oficial passara para as forças de ocupação aliada no Japão. Tal ocupação 

durou 7 anos (10945-1952), conforme afirma Zwigenberg (2014), tempo suficiente para não só recolocar o país 

nipônico em pé em relação ao capitalismo – criando um grande aliado estadunidense na Ásia – mas, sobretudo, 

reestruturando as cidades japonesas destruídas de forma que a sua organização favorece um tipo de memória e 

atuasse na implantação de esquecimentos sobre elementos importantes do passado traumático japonês.  

 Este trabalho pretende apresentar como a cidade de Hiroshima foi sendo reestruturada na metade final 

do século XX a partir da representação de três obras literárias/cinematográficas sobre a temática: 1) o mangá de 

Keiji Nakazawa “Gen – Pés-descalços”; 2) O livro de Kenzaburo Oé “Notas de Hiroshima”; 3) O filme de Alain Res-

nais “Hiroshima Mon Amour”. 

Problematização 

 Cada um dos objetos supracitados para análise neste trabalho traz consigo elementos importantes a se-

rem problematizados quando dizem respeito aos lugares de memória1 e sobre as políticas memoriais geridas 

pelas elites políticas em contraposição a demandas populares.  

 Nakazawa (2016), em ao publicar o seu mangá autobiográfico, relata a vida de um jovem de nome Gen 

que vive o antes, o durante e o depois do bombardeio atômico e a reconstrução da cidade de Hiroshima. Este 

processo é marcado por censuras a toda memória que possa contestar: 1) o papel de “vilão” do Japão na guerra; 

2) os EUA (e por extensão os Aliados) como agentes da paz e não-culpados pela bomba atômica. Desta forma, 

Gen destaca que além da censura, a construção de um parque no epicentro da bomba atômica, a não-

Reconstrução de Hiroshima: A Organização Espacial da Cidade como 
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1 Conceito cunhado por Pierre Nora (1997), na qual pode-se definir como um lugar capaz de remeter/representar um evento do passado, 
tendo seu significado muito maior que sua materialidade. Um exemplo claro de lugar de memória é o Arco do Triunfo em Paris, que re-
mete facilmente a Revolução Francesa do século XVIII.  

 



 

 

evacuação da cidade tomada pela radiação e a constante política de pregar a paz sem mencionar e nem julgar os 

culpados pela guerra cria uma sociedade em que os tabus sobre o passado sobressaem e os traumas não cicatrizam 

até os dias atuais. 

 No livro de Oé (2011), um dos maiores literatos do mundo, é marcado por se tratar de compilações de relatos 

jornalísticos realizados na década de 1960. Neste período, anos após o fim da estória de Nakazawa, Hiroshima é uma 

outra cidade. Praticamente toda reconstruída, tornando-se uma metrópole, expandiu sua malha urbana de maneira 

significativa, no entanto, ali, no centro político atuam forças conflitantes. O palco que fora projetado para clamar 

pela paz e pelo fim das armas nucleares é o mesmo em pacifistas e movimentos sociais manifestam sua indignação 

contra a postura isenta do Japão ao pressionar seus aliados a assumirem sua culpa e o próprio estado japonês por 

omissão em reconhecer seu papel de algoz contra o próprio povo japonês e seus vizinhos asiáticos. 

 Por fim, o filme de Resnais (1959) é extremamente complexo por conflituar narrativa imagética e sonora, con-

trastando a recente modernidade luminosa de Hiroshima de 1959, com as demandas de memória de seu persona-

gem principal, o arquiteto japonês que perdeu a família durante o bombardeio atômico. 

 Estes conflitos destacados nos permitem pensar sobre como a cidade é/foi reorganizada de forma que a me-

mória existente sobre a bomba atômica possa ser descrita na seguinte frase: “somos vítimas da bomba atômica, um 

desastre, não interessa culpados, apenas devemos lutar para que não aconteça mais” entre em conflito por aquelas 

vítimas (primárias ou secundárias) que clamam por justiça e por reconhecimento político por parte dos envolvidos. 

Ao erguerem monumentos que lembram de algumas vitimas2 da bomba atômica, estabelecem estatuas a figuras 

célebres por anistiarem membros da elite japonesa no Tribunal de Tóquio e constrói-se espaços de sociabilidades 

nas quais a paz é maior clamor, jamais a justiça e busca pela verdade.  

Metodologia 

 Falar em metodologia em Ciências Humanas é sempre algo complexo e difícil. Tal tarefa árdua consiste na difi-

culdade em se estabelecer um processo de análise e interpretação que seja objetivo o suficiente para que possa ser 

replicado. No entanto, tento em vista a subjetividade e a parcialidade deste trabalho, divido ele em três momentos 

cruciais. O primeiro se caracteriza pela leitura aguçada dos objetos a serem interpretados: o filme, o mangá e o livro 

supracitado. Neste momento tenta-se estabelecer uma análise primária, que propõe elementos a serem debatidos, 

pesquisados e analisados, levantando problemáticas a respeito da forma pela qual a cidade de Hiroshima, nos dife-

rentes contextos representados, é apresentada sob o signo de lugares de memória (NORA, 1997) e, quando é ressal-

tado ou contestado espaços de memoriais que fazem submergir outras memórias possíveis sobre a bomba atômica 

e/ou o papel do Japão na Segunda Guerra Mundial.  

 O segundo momento é caracterizado por uma pesquisa densa teóricos e intelectuais que se dedicam a pensar 

as temáticas aqui tratadas. Sendo assim, lidar com o conceito de espaço e sua relação com as diferentes temporali-

dades (DI MÉO, 2007), a compreensão de como as relações espaciais se dão nas estruturações da cidade (CORREA, 

1989), as discussões sobre a produção do espaço urbano (SOUZA, 2013), a compreensão das políticas urbanas como 

formas de organização memorial e práticas de esquecimento (ou amnésia) (HUYSSEN, 1995 ), (HARVEY, 1992 ), 

(JEUDY, 2005) e (SEEMANN, 2002). 

 Num terceiro, e último, momento, tem-se a interpretação instauradora desse arcabouço de informações. Nes-

te momento é que se estabelece uma narrativa inteligível sobre aquilo que foi analisado sob a luz dos estudos exis-

tentes, alçados por novas proposições que fizemos em relação ao tema estudado.  

Resultados 

A partir das proposições de Huyssen (1995) é possível afirmar que a cidade de Hiroshima produziu um espaço de 

esquecimento a partir do momento que optou por soterrar todas as manifestações possíveis para utilização do espa-

2 A palavra algumas, aqui, ganha contornos importante, pois a China negou ter participação no mausoléu das vítimas da bomba atômica, na 
qual se estima que um número considerável de chineses morreram, uma vez que o Japão se nega a reconhecer os crimes de guerra cometidos 
na China, como o massacre de Nanquim (1937).  



 

 

ço urbano da cidade como forma de contestar as políticas imperiais do Japão do inicio do século XX, bem como o 

papel dos EUA neste processo de amnésia.  

 Desde a nomeação de ruas com nomes genéricos que clamam por paz, até estatuas de políticos envolvidos na 

anistia a japoneses membros da elite imperial da Segunda Guerra (incluindo o imperador Hirohito), passado pelo uso 

do espaço que é o epicentro da bomba atômica como um lugar de memória não do trauma, mas da dor exemplar. 

Aquilo que Tuan () explica como a dor manifesta no espaço e na sua organização social como forma de demonstrar 

algo maior, mais forte. Todavia, a dor exemplar é materializada apenas na existência do “A-dome Bomb”3 ? Ela apre-

senta a existência de algozes sobre aquelas vítimas? Ela mostra que aquele evento (a bomba atômica) é um crime de 

guerra?  Ela explica sobre os motivos que levaram ao uso de armas nucleares? Quem responde por isso?  

 A falta de resposta a esses questionamentos, concluímos, dá-se pelo sentimento internalizado de culpa que o 

estado japonês carrega, principalmente tendo a consciência da postura imperialista e criminosa adotada por Hi-

rohito no contexto de guerra e pela censura implatada pelos EUA aos seus novos aliados. Estas ações políticas leva-

ram a organização da cidade de Hiroshima, mas precisamente seu centro-administrativo e turístico, a partir das re-

presentações listadas, a serem espaços de disputas entre memórias institucionais e memórias populares. 

Bibliografia 

JEUDY, Henry-Pierre. Espelho das cidades. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2005 

BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 

HUYSSEN, A. Twilight memories: marking time in a culture of amnesia. 

New York: Routlegde, 1995. 

SEEMANN, Jörn. O espaço da memória e a memória do espaço: algumas reflexões sobre a visão espacial nas 

pesquisas sociais e históricas. Revista da Casa da Geografia de Sobral, v.4, n.1, 2002. 

HARVEY, David. Condição Pós-Moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. São Paulo: Loyola, 1992. 

ZWIGENBERG, Ran. Hiroshima: The Origins of Global Memory Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 

NAKAZAWA, Keiji. Gen – Pés Descalços: Vol 1-10. São Paulo: Conrad, 2016.  

OÉ, Kenzaburo. Cuadernos de Hiroshima. Barcelona: Editorial Anagrama, 2011. 

SOUZA, Marcelo Lopes de. Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2013. 

HIROSHIMA MON AMOUR. Direção: Alan Resnais. FRA/JAP: Argo Films, 1959. 

NORA, Pierre (Org). Les lieux de mémoire. Paris: Quarto Gallimard, 1997. v.1-3. 

CORRÊA, R.L. O Espaço Urbano. São Paulo, Editora Ática, Série Princípios, 1989. 

 

 

 

 

 

 

3 Prédio parcialmente destruído em Hiroshima que resistiu ao bombardeio atômico e que hoje suas ruínas permanecem e é o principal cartão-
postal da cidade.  
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Introdução 

 O espaço geográfico é o espaço das relações sociais. Instância social e histórica, é seu lugar de vida, pro-

dução e reprodução. Constitui-se quando a natureza é modificada pela intervenção humana com uma finalida-

de, atribuindo-lhe funções, formas e valores concretos e simbólicos. É o conjunto das relações entre tais formas, 

funções e valores, resultante de processos sociais do passado e do presente, que o caracterizam tal como se 

manifesta em suas múltiplas facetas em um dado momento e ao longo da história. O espaço geográfico, desse 

modo, não pode pré-existir ou estar desvinculado da sociedade, nem da forma da produção social da existência.  

 Nesse contexto, este trabalho1 objetiva analisar as políticas urbanas inseridas em uma lógica de reestrutu-

ração produtiva do capital e que apontam para a materialização desta guinada social, política e econômica na 

produção do espaço urbano. O Estado reorienta o seu papel, que passa a adotar um receituário [estratégico] 

neoliberal2 se caracterizando como o principal facilitador do processo de reprodução do capital, para evidenciar 

que os mais recentes projetos de intervenção urbana podem ser compreendidos como uma das principais estra-

tégias desta facilitação. 

 O foco central estará no modo com o qual se dá a produção do espaço em meio a esta conjuntura. As ci-

dades são vistas a partir de um ideário que preza pela competitividade em um mundo que se globaliza e, simul-

taneamente, se fragmenta, assiste-se a uma série de práticas espaciais que se orientam pela formulação de um 

projeto político cujo seio está na flexibilização e no estabelecimento de parcerias público-privadas que resultam 

na homogeneização do espaço em contradição com a apropriação e transformação da cultura local em merca-

doria. E a Zona Portuária do Rio de Janeiro, espaço objetivo deste trabalho, constitui um rico laboratório para a 

análise das intervenções na produção capitalista do espaço e da sua configuração atual, bem como sua interlo-

cução com a narrativa mercantil do Cais do Valongo. 

Problematização 

 Pensar em intervenções urbanas é pensar nas dinâmicas sociais, políticas e econômicas que ocorrem no 

espaço no tempo histórico. Dissecando, são processos condicionados e fertilizados por ideais dispersos numa 

arena política, e efetivados pelas decisões levadas a cabo, no limite, pelo Estado.  

 As formas de intervenção no espaço urbano obedecem a interesses da produção capitalista, de classes 

dominantes e das ordens hegemônicas locais ou globais. Para Harvey (1982), “os capitais, em cada momento 

histórico, buscam moldar as cidades aos seus interesses, ou melhor, aos interesses de um conjunto articulado 

de diferentes forças que podem compor uma aliança” (p. 9).  

 Ainda de acordo Harvey (1996), pode-se verificar que com a redução nas barreiras espaciais à circulação 

de bens, pessoas, dinheiro e informação no último terço do século XX, a qualidade do espaço ganha importância 

para a inserção das cidades nos espaços econômicos globais. Sánchez (2010, p.106) sustenta que, “não é o espa-

ço como palco da sociedade em transformação, mas, propriamente, o espaço como fator propulsor e organiza-

dor desta transformação”. 

Governança Urbana na Zona Portuária da Cidade do Rio de Janeiro: 

O Cais do Valongo Enquanto Oportunidade de  

Negócios ou Legitimidade Cultural 
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1 Este trabalho resulta em parte do aporte teórico que estrutura a tese da autora que se encontra em elaboração, assim como trazendo 
elementos empíricos do espaço objetivo de análise da tese. 
2 Parte do momento histórico embasado na doutrina político-econômica, formulada, logo após a Segunda Guerra Mundial, por Hayek e 
Friedman, entre outros - a partir da crítica ao Estado de Bem-Estar Social e ao socialismo e através de uma atualização regressiva do libe-
ralismo (Anderson, 1995). 

 



 

 

 Nesse cenário, as cidades adotam uma postura competitiva e se colocam no mercado em busca da atração de 

investimentos para sair na frente em termos desta competição. Seus espaços passam a ser concebidos para venda, 

em valor de troca, em consumo. Seguindo esta tônica, a ideia de cidade-espetáculo que, através da infraestrutura 

inovadora, da imagem, do consenso e da gestão urbana próprias, buscam resgatar elementos ligados ao patrimônio 

histórico e cultural para inseri-los nas relações e nos fluxos econômicos. Nas palavras de Arantes (2013), ocorre uma 

culturalização do mercado. E na zona portuária do Rio de Janeiro, uma gama de equipamentos culturais, foram in-

corporados ao projeto de reestruturação e que nos levam a refletir se os mesmos possuem uma legitimidade cultu-

ral ou se funcionam como oportunidade de negócios. 

Metodologia 

 Procurando atender ao objetivo de compreender os efeitos das intervenções urbanas no contexto da produ-

ção do espaço na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro, além de buscar delimitar os agentes e principais atores 

quanto às estratégias de produção do espaço local, o presente artigo encontra-se dividido em quatro partes.  

Primeiramente, realiza-se uma revisão teórica no que tange à inserção e emergência das cidades no contexto da re-

estruturação produtiva do capital, ressaltando as intervenções urbanas engendradas na Zona Portuária do Rio de 

Janeiro à luz de um projeto de modernização capitalista das cidades. Desta maneira, busca-se situar a Zona Portuária 

no processo histórico de desenvolvimento urbano carioca, bem como compreender os instrumentos e mecanismos 

para a implementação e condução da gestão empreendedora na cidade do Rio de Janeiro. No momento posterior, 

entenderemos acerca das práticas espaciais por parte dos agentes, que no caso de áreas tradicionais, apresenta par-

ticularidades que atestam a complexidade do fenômeno no recorte espacial em questão. 

 Essas particularidades, em se tratando da revitalização urbana e da produção de práticas culturais distintas na 

Zona Portuária do Rio de Janeiro, será averiguado posteriormente, buscando maior concretude às considerações 

para esse estudo, o Cais do Valongo enquanto uma apropriação cultural que ora opera como prática cultural espeta-

cular e ora como prática cultural da resistência. 

 Os resultados referentes aos efeitos desse processo serão apresentados por meio de um diagnóstico local 

através de observações, pesquisas de campo e conversas com os atores envolvidos. 

Resultados Parciais 

 Pensar a cidade e a urbanização significa enfrentar desafios que se colocam tanto no campo metodológico, 

quanto no campo da ação prática e em especial na formulação de políticas, que não tenham a perspectiva reforça-

dora de construir consensos, em nome da suposta unidade identitária, assim como dos processos que tendem a re-

produzir padrões de segregação socioespacial e da convivência. 

 O Cais do Valongo se coloca nessa perspectiva de um espaço criado na refuncionalização do patrimônio e fun-

ciona, segundo Arantes (1995, p. 143), como grandes vitrines publicitárias. Tais cenários despertariam, segundo a 

autora, um “espírito cívico”, um “orgulho nacional”, e ainda o senso de pertencimento da população, mas não ne-

cessariamente uma “vida pública integradora, democrática e identitária”. No entanto, vale considerarmos o Valongo 

devido ao seu forte caráter simbólico, como lugar de memória e celebração das heranças africanas, conferindo ao 

lugar uma legitimidade cultural. Portanto, as intencionalidades associadas ao processo de patrimonialização desse 

bem arqueológico podem ser observadas por diversos olhares, conforme nos debruçaremos melhor no artigo com-

pleto. 
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Introdução 

 Desde as duas últimas décadas, a expansão do graffiti, movimento cultural de grafia e imagem urbana, 

vem provocando seu distanciamento das esferas da criminalidade e marginalidade, às quais esteve historica-

mente associado. Esse fenômeno tem como causa (e também consequência) a sua maior aceitação e validação 

dentro do campo artístico, através da vertente da street art. Assumindo a centralidade nas discussões sobre arte 

urbana nas grandes cidades do Brasil e do mundo, o graffiti tem se tornado uma nova pauta nas políticas de pla-

nejamento urbano: se, anteriormente, essas pautas resumiam-se ao âmbito da segurança, hoje, constituem 

pontos de interesse relacionados à paisagem urbana, patrimônio público e, até mesmo, a algumas atividades 

econômicas, como o turismo. Sendo assim, temos, atualmente, um número cada vez maior de medidas de regu-

lação do graffiti por parte das gestões municipais, visando seu incentivo ou sua restrição, a depender dos inte-

resses políticos vigentes em cada contexto local. 

 Afirmar que o graffiti e a street art  passam a sofrer uma nova e maior regulação por parte dos órgãos 

públicos, nos levantam questões quanto à gestão das atividades culturais e artísticas nas esferas municipais: por 

serem mais permeadas de subjetividades do que outras atividades que constituem o urbano, arte e cultura são 

um campo de gestão ainda mais passível de contradições e nuances no que tange o cruzamento de verticalida-

des e horizontalidades. Exatamente por isso, propomos aqui discutir a relação da gestão espacial para arte urba-

na (especialmente o graffiti) a partir da perspectiva teórico-metodológica da geografia humanista, relacionando 

as escalas de ação horizontais e verticais do/no território, propostas por Milton Santos e as dimensões da pro-

dução e criação do espaço, segundo Armand Frémont (1999). Para nós, espaço criado e espaço alienado dialogam 

com as horizontalidades e verticalidades na medida em que ambos os conceitos abordam os conflitos proveni-

entes dos embates, imposições e resistências que atuam sobre/no espaço vivido. O espaço criado, dessa forma, 

seria o espaço não alienado, que resiste aos interesses da lógica produtivista e se constituiria como uma “obra 

geográfica coletiva”, como nos afirma Frémont. 

 Considerando-se o graffiti como uma possibilidade dessa resistência, analisamos suas relações com o po-

der público - sabidamente direcionado por uma lógica vertical - e de que forma as últimas gestões municipais na 

cidade de São Paulo lidaram com a prática, quais os espaços de diálogo criados e se esses espaços consideraram 

também a participação da população em geral, não apenas dos grafiteiros. Buscamos assim compreender os 

interesses e contradições que permeiam a regulação do graffiti, os conflitos originados dessas políticas (inclusive 

entre os próprios grafiteiros) sem deixar de nos questionar até que ponto uma prática de origem tão transgres-

sora, pode, de fato, ser passível de regulação e quais as consequências dessa ação. 

 Dessa forma, o presente trabalho visa relatar experiências de gestões da arte urbana e do graffiti em São 

Paulo, destacando as diferenças de posicionamento e ações nas administrações de Fernando Haddad e João 

Dória, a partir das análises dos projetos, discursos dos prefeitos, entrevistas com representantes do poder públi-

co e com os grafiteiros atuantes na cidade. Vamos, dessa maneira, sobrepor e intercruzar as esferas da gestão 

administrativa e suas regulações e os pontos de vista dos sujeitos da prática do graffiti e suas vivências.  

 

Experiências de regulação do graffiti na cidade de São Paulo: diálo-

gos e conflitos nas gestões de Fernando Haddad e João Dória  
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Problematização 

 Considerando-se o recorte temporal e espacial da tese de doutorado em elaboração, (com início em 2015 e 

previsão de conclusão em 2019), o contexto desse trabalho baseia-se nas experiências das últimas duas gestões mu-

nicipais de São Paulo: a administração de Fernando Haddad (PT, 2013 – 2016) e a de João Dória (PSDB, 2017 – 2018). 

A escolha da capital paulistana deve-se a sua posição de destaque na cena nacional e internacional do graffiti con-

temporâneo, desde o começo dos anos 2000, momento da expansão da street art e da inserção do graffiti nos espa-

ços institucionalizados da arte - fatos que aumentaram o interesse por parte da mídia e acentuaram uma nova visão 

positiva da prática de forma geral. Ainda assim, os conflitos decorrentes da regulação do graffiti por parte das ges-

tões municipais paulistanas permaneceram, ganhando repercussão internacional em 2007 com a aplicação da Lei 

Cidade Limpa durante a administração de Gilberto Kassab. As gestões Haddad e Dória, por sua vez, contaram com 

inúmeras e polêmicas ações de regulação do graffiti, tornando ainda mais complexas as relações entre o poder pú-

blico e os grafiteiros. 

Metodologia 

 O presente trabalho é parte da pesquisa atualmente desenvolvida no âmbito do doutorado em Geografia, cu-

jo objetivo central é a compreensão do graffiti como forma e possibilidade de resistência e oposição aos processos 

de alienação espacial promovidos pela lógica hegemônica de produção do espaço. Realizamos um estudo geográfico 

do graffiti a partir da dimensão espacial da paisagem, destacando seus processos de criação (entendido a partir da 

proposição de Armand Frémont), mas sem desconsiderar os processos de produção, isto é, analisando as relações 

entre as vivências dos sujeitos-grafiteiros e os representantes e instâncias das gestões municipais. 

 Considerando-se a paisagem como dimensão espacial chave em nossa análise, assim como a compreensão 

dos processos de criação do espaço (neste caso, criação de paisagens), evidencia-se uma abordagem humanística do 

tema em estudo, que conta com o método fenomenológico para sua realização. Dessa forma, baseando-nos nos 

diálogos entre a fenomenologia existencial de Sartre e a fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty, buscamos 

construir os alicerces filosóficos do nosso estudo da paisagem como dimensão da experiência espacial, com as con-

tribuições e diálogos entre autores como Besse, Berque, Relph, Collot, Dardel etc. Incorporando as temáticas do gra-

ffiti e arte urbana, propomos uma discussão da relação entre paisagem, espaço público e arte, baseando-nos em au-

tores como Rancère, Silva, Certau, Belting, entre outros. 

 Quanto aos caminhos e procedimentos metodológicos, priorizamos a realização de entrevistas e acompanha-

mento de vivências de mais de vinte grafiteiros e grafiteiras atuantes na cidade de São Paulo. Para a presente etapa 

do trabalho, realizamos também entrevistas com representantes do poder público e uma análise documental das 

políticas públicas para o graffiti destacando os discursos dos gestores em questão, visando intercalar e confrontar as 

escalas de produção e criação do espaço, das verticalidades e horizontalidades referentes à prática do graffiti na ci-

dade. 

Resultados 

 Dois pontos principais destacam-se nos resultados parciais: o primeiro, a constituição de São Paulo com uma 

realidade particular quanto à espacialidade do graffiti, quando comparada a outras cidades polos da prática no mun-

do, como Berlin, Londres e Paris (cujas realidades tivemos a oportunidade de nos aproximar durante estágio de dou-

torado-sanduíche no ano de 2017). O contexto espacial característico de São Paulo (que diferencia-se quanto à loca-

lização por bairros e tipos de graffiti) impacta diretamente nas ações das gestões municipais e evidencia contradi-

ções quanto aos interesses voltados para o centro e para a periferia da cidade. 

 O segundo ponto de destaque diz respeito às políticas opostas das gestões Haddad e Dória, com impactos 

contrários em relação ao graffiti, tornando-se duas formas de gestões emblemáticas quanto a valorização e a repres-

são da prática, respectivamente. Também ficou evidente nessa etapa da pesquisa, os contrastes e conflitos origina-

dos das tentativas de regulação do graffiti - mesmo que as ações sejam de incentivo -, tanto entre administração e 



 

 

grafiteiros quanto entre os próprios grafiteiros. O que nos indica que para além da tensão entre verticalidades e ho-

rizontalidades quando consideramos as ações de gestão, o graffiti ainda conserva parte da sua essência libertária e 

transgressora que não é passível de regulação, a despeito das tentativas de enquadramento e da crescente formali-

zação quanto expressão artística. 
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Introdução  

 As grandes cidades brasileiras sofreram um rápido processo de urbanização e de metropolização no de-

correr do século XX, caraterizado por fenômenos de especulação imobiliária e por uma difusa falta de planeja-

mento por parte do poder público, fatores que contribuem para a requalificação urbana de determinados espa-

ços públicos. Em Belo Horizonte, cidade construída no último quartel do século XIX para abrigar a administração 

do Estado, as mudanças de ordem urbano-paisagística se deram em um curto espaço de tempo, visto a acentua-

da urbanização ocorrida nas últimas cinco décadas, fatores que proporcionaram o surgimento de grandes vazios 

urbanos em locais anteriormente ocupados por residências e por áreas públicas, regiões que posteriormente se 

tornaram predominantemente comerciais, ou seja, a apropriação dos espaços ocorre em períodos específicos 

do dia, ao mesmo tempo em que as áreas se transformam em locais potencialmente perigosos durante a noite, 

período em que as atividades comerciais e de serviços se encontram encerradas.  

 O presente trabalho busca evidenciar a importância da participação dos frequentadores no planejamento 

e na gestão dos espaços públicos e mostrar como as pesquisas de percepção se propõem como instrumento 

fundamental na compreensão das dinâmicas dos espaços urbanos, visando à melhor gestão dos mesmos. Por-

tanto, busca-se analisar a percepção dos frequentadores de um trecho da Avenida Bernardo Monteiro, na cida-

de de Belo Horizonte/MG, em relação às mudanças ocorridas no ambiente urbano do local. As informações le-

vantadas são aqui cruzadas com a análise espacial das ocorrências criminais da área - relativas à furtos, roubos, 

arrombamentos e consumo de drogas - propondo um quadro mais abrangente e mais coerente das dinâmicas 

de apropriação deste espaço.  

 A área de estudo escolhida é um dos últimos remanescentes vergéis da capital, região que vem sofrendo 

intervenções por parte do poder público de ordem estética, a partir dos sucessivos cortes dos Fícus Benjamina, 

árvores plantadas na década de 1930 e vistas como um patrimônio coletivo da cidade. As intervenções realiza-

das nos últimos anos acabaram por proporcionar o abandono do local que anteriormente abrigava infraestrutu-

ras que proporcionavam ao local relações de lazer e de sociabilidade, tais como feiras e eventos, fatores que 

contribuíram para o aparente abandono da porção da via analisada.   

Problematização  

 As estratégias de planejamento e de gestão urbana frequentemente se dão de forma vertical, não con-

templando as necessidades dos frequentadores e dos habitantes dos espaços considerados, alterando suas di-

nâmicas e, às vezes, causando impactos significativos nas modalidades de uso e apropriação dos mesmos.  

 Quais são os perigos conexos com uma gestão urbana que não recorre à participação da população/dos 

frequentadores? Em que medida as pesquisas de percepção podem auxiliar no estabelecimento de um canal de 

comunicação entre habitantes e poder público, bem como na análise das dinâmicas dos espaços urbanos? 

Metodologia 

Visando ressaltar a importância da pesquisa de percepção na compreensão dos processos de apropriação dos 

espaços públicos, decidiu-se de analisar a evolução na percepção de um trecho da Avenida Bernardo Monteiro, 

Percepção ambiental e planejamento urbano: O caso da Avenida 

Bernardo Monteiro em Belo Horizonte/MG  

A
p

r
e

s
e

n
ta

ç
ã

o
 O

r
a

l 

 



 

 

espaço que sofreu fortes alterações em seus elementos marcantes e simbólicos - alterações fortemente contestadas 

pelos frequentadores. As informações resultantes deste levantamento foram empregadas para contextualizar e ana-

lisar a evolução das ocorrências criminais da área. 

 Após documentação histórica e bibliográfica, efetuou-se o levantamento fotográfico da área, visando caracte-

rizar os elementos construídos, vegetais, os comércios e exemplos de uso. A seguir, escolheu-se aplicar um questio-

nário aos frequentadores da área, que foram classificados em moradores, trabalhadores e visitantes. O questionário, 

subdividido em quatro seções, permitiu (i) traçar o perfil dos frequentadores, (i) definir o uso do espaço analisado, 

(iii) sua percepção, e (iv) as expectativas dos usuários entrevistados. 

 Em seguida, a partir dos dados relativos as ocorrências criminais, foi possível elaborar os mapas de densidade 

relativas ao período compreendido entre os anos 2007 e 2017, relativamente aos crimes de furto, roubo, arromba-

mento, tráfico de drogas e consumo de drogas.  

 Finalmente, analisaram-se conjuntamente os dados quantitativos e a pesquisa de percepção, construindo um 

quadro da percepção do espaço considerado, e das práticas de apropriação que antecedem e que seguem a inter-

venção do poder público.  

Resultados 

 O presente trabalho objetivou analisar a importância da pesquisa de percepção em se pensar as intervenções 

de gestão urbana e os efeitos das mesmas em ambiente urbano. Por este fim, decidiu-se analisar uma área urbana – 

três canteiros localizados na zona centro sul da capital mineira – que sofreu importantes alterações na sua paisa-

gem; alterações efetuadas pelo poder público, em total desacordo com os movimentos e as vontades dos frequenta-

dores da área.  

 A área analisada, a porção da Avenida Bernardo Monteiro delimitada pelas Avenidas Alfredo baleia e Brasil, na 

área hospitalar da capital mineira é caraterizada pela presencia dos equipamentos de saúde – hospitais, clinicas e 

laboratórios - feito que proporciona alta frequentação tanto de trabalhadores que de usuários dos equipamentos – 

oriundos de vários bairros da capital e de municípios sitos na região - além que dos moradores.  

 A pesquisa, que conta da reconstrução da trajetória histórica da área e da administração aos frequentadores 

de um questionário, permitiu em um primeiro momento mostrar como as intervenções levaram ao se difundir do 

sentimento de abandono e de medo entre os frequentadores, ainda mais marcado entre os moradores e os usuários 

habituais da área. Neste sentido, foi possível determinar a retirada das arvores como marco temporal na mudança 

da percepção deste espaço pelos frequentadores históricos. Entre os elementos que mais contribuem na percepção 

de abandono ressaltam-se a falta de cuidado dos elementos vegetais e minerais da área - as árvores em primis, mas 

também a falta de grama e de flores, de arredo urbano, a presencia de lixo, etc. - a falta de equipamentos de lazer e 

da apropriação da área - percebida como de grande extensão e bem localizada – para feiras e eventos.  

 No que diz respeito do sentimento de medo e insegurança, os moradores concordaram em considerar a área 

extremamente perigosa em determinados momentos do dia e dias da semana, que coincidem com o fechamento 

das clinicas e dos laboratórios médicos. Assim, os canteiros, antigamente animados pelos frequentadores e por feiri-

nhas, ao se remover a cobertura vegetal não se encontraram mais aptos por estes fins, não conseguindo aportar 

sombra durante do dia e sendo declarados perigosos pelos órgãos municipais - devido à instabilidade dos esqueletos 

das arvores - que providenciaram a re-localização das atividades. Após as 18hs e durante dos sábados e dos domin-

gos a área não é mais frequentada pelos antigos usuários, permanecendo a uso exclusivo de moradores de rua 

(assentados estavelmente no canteiro sul) e de ocasionais passantes.  

 Ao se analisar as ocorrências criminais da área foi possível perceber uma substancial diminuição tanto nos epi-

sódios de roubo, que de furto a partir do ano de 2013. O consumo de droga não subiu alterações, sendo pouco de-

nunciado na área, e o tráfico de droga não foi considerado fenômeno marcante, com três ocorrências denunciadas 

em seis anos. Seguindo uma dinâmica inversa, as denúncias de arrombamento aumentaram fortemente na área 



 

 

analisada. 

 Estes dados, parciais por natureza enquanto derivados das denúncias levadas nas delegacias de policias e não 

do efetivo universo de ocorrências, levariam o pesquisador ou o órgão público à percepção de uma geral diminuição 

de ocorrências criminais na área, a partir dos anos nos quais foram efetuadas as cortes das árvores. Já a análise da 

difusão espacial das ocorrências criminais permitiu de evidenciar a concentração dos episódios de roubo e de furto 

nas imediatas proximidades dos hospitais e das áreas de maior frequentação, enquanto os canteiros – localizados 

em um contexto mais reparado e menos frequentados durante da noite e do final de semana – concentram os epi-

sódios de arrombamento, em aumento.  

 Considerando a pesquisa de percepção e o tratamento de dados estatísticos como complementares, pode-se 

supor uma ligação entre a drástica diminuição na frequentação dos canteiros e a baixa na denúncia de crimes contra 

a pessoa (roubos e furtos), enquanto os crimes contra o patrimônio (arrombamentos) encontraram substrato fértil 

no esvaziamento da área. O cruzamento entre os dados quantitativos – as ocorrências criminais - e a pesquisa de 

percepção se apresenta como necessária no intuito de compreender as dinâmicas que se instalaram na área como 

consequência das intervenções efetuadas.  

A descaraterização da paisagem da Avenida Bernardo Monteiro, consequência de uma gestão da área que não com

 templou a participação de moradores e usuários, levou a mudanças na sua apropriação pelos mesmos e – no 

caso analisado – no esvaziamento parcial. As informações proporcionadas pelos frequentadores da área  ajudaram 

na melhor compreensão dos dados sobre as ocorrências criminais, fornecendo elementos de outro modo invisíveis à 

simples análise dos dados, e evidenciando a importância das pesquisas de percepção na gestão da cidade.  
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Gabriel de Miranda Soares Silva1 

Introdução 

 A cidade de Várzea Grande fica localizada na região Centro-Sul do estado de Mato Grosso, é integrante 
do aglomerado urbano Cuiabá-Várzea Grande e recentemente da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá 
(RMVRC). Nos últimos anos o poder público vem buscando meios para promover o planejamento do maior nú-
cleo de população urbana do estado, desta forma as cidades acompanham intensas transformações socioespa-
ciais que alteram a dinâmica urbana dos municípios da RMVRC. 

 O presente estudo aborda as transformações socioespaciais no que tange os novos espaços de lazer e 
comércio na cidade de Várzea Grande, e pretendesse analisar os novos espaços destas práticas na cidade, que 
se materializam através da construção de um shopping center.  

 Dentre os procedimentos metodológicos utilizamos de uma análise documental e bibliográfica, além da 
realização de trabalhos de campo e entrevistas direcionadas e semi direcionadas com agentes públicos e priva-
dos produtores do espaço, e com frequentadores do Várzea Grande Shopping. 

 Apresentamos resultados do trabalho final de curso do autor e resultados parciais do projeto de pesquisa 
“Territorialidades e representações urbanas na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá”, no qual o autor 
participa analisando as novas centralidades no espaço metropolitano, com ênfase no Várzea Grande Shopping, 
como bolsista de iniciação cientifica (PIBIC/UFMT/CNPq).   

 Assim a presente proposta coloca em discursão os novos espaços de comércio e lazer na cidade de Vár-
zea Grande, bem como na RMVRC, e tem como objetivo evidenciar estes espaços através da construção do Vár-
zea Grande Shopping. Desta forma além do direcionamento do fluxo do comercio e pessoas o shopping eviden-
cia uma nova centralidade na cidade, identificando as transformações e novas territorialidades que este empre-
endimento proporciona. 

Problematização 

 A cidade de Várzea Grande é ligada historicamente a cidade de Cuiabá, devido à proximidade geográfica, 
e que o município de Várzea Grande se desmembra de Cuiabá e desde então as cidades possuem um fluxo diá-
rio onde a população transita cotidianamente entre os municípios (IBGE, 2018). 

 Os serviços de lazer ofertados a população eram encontrados em Cuiabá, que no processo de reestrutu-
ração urbana da cidade foram surgindo os vários shoppings centers, constituindo novos espaços comerciais e de 
lazer que polarizavam a população de Várzea Grande que não dispunha deste serviço, até a implantação do Vár-
zea Grande shopping no ano de 2015 (SILVA, 2018). 

 A população de Várzea Grande buscava estes espaços de lazer e consumo em Cuiabá desde o ano de 
1989 a capital do estado já dispunha de um shopping center, e no decorrer do tempo foram surgindo mais 
shopping totalizando 3 shoppings e um em construção. Estes espaços fazem parte do cotidiano dos várzea-
grandenses.  

 Desta forma a pesquisa evidenciou além da constituição dos novos espaços de lazer e consumo na cidade 
de Várzea Grande, a formação de novas centralidades na cidade, já que a população deixa de frequentas os es-
paços de comercio historicamente constituídos por estes novos espaços na cidade. 

Metodologia  

 Dentre os procedimentos metodológicos utilizamos de um levantamento bibliográfico (livros, teses, dis-
sertações, monografias, artigos de periódicos científicos, jornais impressos, revistas) e documental (relatórios, 
dados estatísticos). 

 Também foram realizados levantamentos qualitativos e quantitativos, em fontes secundárias, que permi-

Várzea Grande Shopping e Novas Dinâmicas Urbanas na  
Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá 
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tiram compreender as transformações e consolidar base de dados para pesquisa. Foram realizados trabalhos de 
campo na área em estudo, com entrevistas, observação e análises, registros como anotações, fotografias, consulta 
aos arquivos da prefeitura municipal, dentre outros. As entrevistas se deram de maneira direcionada e semi-
direcionada com agentes públicos e produtores do espaço urbano. Além da utilização de questionários direcionados 
para compreender a formação destes novos espaços de lazer na cidade. 

Resultados  

 Na cidade de Várzea Grande entre o cruzamento das avenidas Filinto Muller, Presidente Arthur Bernardes e 
João Ponce de Arruda, próximo ao aeroporto internacional Marechal Rondon se encontra o Várzea Grande Shop-
ping, a área onde se encontra o empreendimento estava destina à construção de um shopping center há vários 
anos. 

 O empreendimento lançado no ano de 2012 através de um consórcio de empresas formado pelos grupos São 
Benedito, Grupo GMS Imobiliária e Construtora e Grupo AS. O consórcio investiu um capital de cerca de 200 milhões 
de reais para a construção do shopping, hotel e centro de eventos que se interligariam, formando o primeiro com-
plexo multiuso do estado de Mato Grosso. 

 Contendo oito grandes lojas, oito lojas âncoras, 200 lojas satélites, oito salas de cinema e 1500 vagas de esta-
cionamento, o shopping atraiu lojas ainda não instaladas em Várzea Grande, a exemplo das lojas de varejo Renner e 
Riachuelo. Estas características aliadas às promoções de vendas, aos espaços culturais e à praça de alimentação dire-
cionam a população para este espaço, caracterizando-o como uma nova centralidade. 

 Em uma análise, realizamos entrevistas com cerca de 200 frequentadores do shopping. Conforme apresenta-
do no gráfico 1, foi constatado que a maioria dos consumidores sempre buscou os serviços da praça de alimentação 
do shopping, como a alimentação, lazer e descanso. 

Gráfico 1: Frequentadores da Praça de Alimentação do Shopping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva, (2017). Organização: Silva, (2018). 

 As entrevistas também consideraram a assiduidade e frequência de retorno dos consumidores, bem como a 
razão destes procurarem pelos serviços no shopping. Desta forma, ao optarem por frequentar e consumir no Várzea 
Grande Shopping, os citadinos levam em consideração uma série de fatores como segurança, comodidade e localiza-
ção na Região Centro da cidade que, para alguns dos entrevistados, é próxima a suas residências. 

 Observa-se, também, as várias transformações nas imediações do Várzea Grande Shopping a partir da sua im-
plantação: as áreas na zona de influência, ou seja, no entorno imediato, obtiveram uma valorização quanto ao preço 
dos imóveis, resultado também das melhorias proporcionadas pelas obras públicas já citadas. De acordo com as 
construtoras e imobiliárias, o valor dos imóveis obteve alta em torno de 30% do valor ao qual se encontravam antes. 
Valorização esta que fomentou a construção e incorporação em áreas em torno do shopping. 

 Enfatizamos que as transformações que ocorreram na Região central de Várzea Grande se devem, principal-
mente, à construção do Várzea Grande Shopping, sendo o empreendimento um balizador das transformações, onde 
a implantação de residenciais aproveita-se da presença do shopping como espaço central de comércio e lazer na 
cidade. 
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 A temática sobre o crescimento taxativo da criminalidade nas regiões de fronteira têm sido um tópico 
presente nos debates em encontros de pesquisadores afinados com a pesquisa e vêm ganhando centralidade 
nas diversas áreas do conhecimento voltadas para a compreensão do fenômeno delitivo, condicionada a uma 
avaliação com perspectiva geográfica, sociológica e com caráter analítico sobre os fatores constituintes do crime 
e da dinâmica do seu desenvolvimento.  

 Considerando que a temática é fator de maior preocupação da sociedade brasileira, liderando todos os 
índices de pesquisas de opinião pública, delimita como tema da pesquisa a efetividade de políticas públicas de 
segurança na faixa de fronteira, ao passo que é dominada por organizações criminosas, e ainda, a perda do con-
trole de setores geográficos limítrofes ao Estado. 

 A faixa de fronteira consiste numa área de 150 quilômetros de largura, ao longo de mais de 17 mil quilô-
metros de extensão em 10 países e integrada por 11 estados, 588 municípios e numa estimativa de ocupação 
por mais de 11 milhões de brasileiros. A faixa é uma área considerada fundamental para a segurança nacional, 
submetida a leis específicas. 

 Face aos países em limites fronteiriços, o cenário torna-se propício à ocorrência do fenômeno delitivo ao 
fazer fronteira com os três maiores produtores mundiais de cocaína, a Colômbia, Peru e Bolívia, e ainda, o maior 
produtor mundial de maconha, o Paraguai.  

 Comumente os crimes de tráfico de drogas, armas, pessoas, contrabando, crimes financeiros, transporte 
ilegal de veículos e crimes ambientais refletem uma realidade eminente ao Brasil; o aumento da violência e o 
afrouxamento de órgãos da segurança pública nos controles de fronteira. 

 Tais peculiaridades das regiões de fronteira, evidenciam uma crescente geografia do crime no que tange 
ao controle de rotas do tráfico, favorecendo a guerra entre as facções criminosas na disputa por territórios. 

 O estado do Acre, lócus da pesquisa, denota uma evidente vulnerabilidade devido à sua localização geo-
gráfica como porta de entrada da fronteira do Brasil com a Bolívia e com o Peru. São mais de 1,4 mil quilôme-
tros de fronteira com os países produtores de cocaína. A maior parte do território é formada por floresta fecha-
da, cortada por um labirinto de rios e com pouca fiscalização. 

 Os riscos por integrar esta rota internacional, evidenciaram o maior índice de crimes e homicídios do Es-
tado, face a isso, o domínio  

 Como ponto de apoio para as hipóteses formuladas, a abordagem do tema obedeceu ao método de pes-
quisa dedutivo e, quanto aos procedimentos técnicos, delineia-se por meio da pesquisa documental e bibliográ-
fica que constituem este cenário. 

 O estudou evidenciou que os altos índices de criminalidade nas regiões limítrofes do país são influencia-

dos tanto pelo tamanho da população, como pelo tipo de fronteira (seca ou delimitada por um rio) e pelo con-

trole – menos ou mais permissivo – do fluxo de pessoas e de bens empregados pelo país vizinho. A implementa-

ção de uma metodologia que espacialize esse crescente cenário, insere-se no contexto da segurança pública 

como instrumento analítico de orientação no que tange ao dimensionamento do problema e a eficácia das 

O Cenário de Crimes Transfronteiriços e a Atuação Estatal 

P
ô

s
t

e
r

 

1 Mestranda em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Rondônia – PPGG/UNIR – Bolsista 
Capes. Pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas, Modos de Vida e Culturas Amazônicas – GEPCULTURA. 
2 Professor Doutor do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia pela Universidade Federal de Rondô-
nia-UNIR. Coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas, Modos de Vida e Culturas Amazônicas – GEPCULTURA.  

 



 

 

ações desenvolvidas a partir de planos operativos. A coleta, o tratamento e a análise de dados relacionados aos indi-

cadores de crimes transfronteiriços no Estado do Acre permite a geração e difusão de um conhecimento válido e 

subsidiário no que diz respeito ao planejamento e avaliação de ações preventivas e repressivas na faixa de fronteira. 

Como resultado, um cenário do comportamento dos indicadores no espaço e no tempo. A difusão deste material 

instiga os diversos segmentos responsáveis e de interesse na temática e de grande relevância para compreendermos 

as características dos crimes de fronteira que causam maior vulnerabilidade geográfica ao estado do Acre.  
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Resumo  

 Este estudo tem como propósito investigar diferentes capitais - econômicos, sociais, culturais e simbólicos 

- mobilizados por empreendedores em dois centros de compras de Montes Claros (MG): o “Quarteirão do Povo” 

e o principal Shopping Center da cidade. O objetivo é melhor compreender diferenças e semelhanças entre es-

sas duas modalidades de centros comerciais no que tange aos empreendimentos e perfis de seus empreende-

dores. Para tal, foi conduzida pesquisa qualitativa por meio da realização de entrevistas em profundidade com 

empreendedores locais, contemplando a Teoria da Ação Prática de Boudieu (2008). Quanto aos achados do es-

tudo, constata-se diversidade de tipos de empreendimentos, bem como diferentes níveis de experiência, de 

escolaridade, histórias e perfis de gestão dos empreendedores investigados. Observa-se, também, a predomi-

nância de dois tipos de empreendedores: os Tradicionais e os Modernos. No caso do Quarteirão do Povo, predo-

minando ambos os tipos e no Shopping Montes Claros, dominando o Empreendedor Moderno.  

Palavras-chave: Empreendedorismo; Tipos de Empreendedores; Teoria da Ação Prática de Bourdieu, Shopping 

Centers.  

Introdução 

 Este artigo tem como foco apresentar resultados de pesquisa destinada a investigar a composição de dife-

rentes capitais - econômicos, sociais, culturais e simbólicos - mobilizados por empreendedores instalados em 

shopping centers a céu-aberto e convencional, localizados na cidade de Montes Claros (MG). 

 Com ruas estreitas, sem estacionamento, com comércios de todos os tipos, trânsito intenso, diversidade 

de públicos e caráter eminentemente “bricoleur” (Baker & Nelson, 2005), a região central da cidade hospeda o 

Quarteirão do Povo, primeiro centro de compras a céu aberto de Montes Claros. Já o segundo grupamento de 

empreendedores investigado instala-se em bem montada estrutura, com ampla gama de requisitos e atributos 

favoráveis à atração de clientes que visam experiências satisfatórias de compra.  

 De modo geral, os espaços da rua e do mercado têm sido submetidos a distintas lentes de interpretação. 

Nesse contexto, as contribuições da sociologia de Pierre Bourdieu apresentam-se exemplares, em particular ao 

permitir elementos concretos à leitura de espacialidades, com seus jogos de competição e colaboração, os quais 

permitem evidenciar relações entre diferentes agentes, contribuindo com elementos significativos à produção 

de conhecimentos associados a ambientes negociais de diversidade, inovação e mudança (Sant’Anna, Nelson & 

Oliveira; 2011; Sant’Anna, Oliveira & Diniz, 2012; Sant’Anna & Nelson, 2013; Sant’Anna, 2016; Sant’Anna, Diniz 

Tipos de Empreendedores em Shopping Centers  

a Céu Aberto e Convencional 
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& Oliveira, 2016). Isso, na medida em que a produção da cidade, suas diversas espacialidades e dinâmicas encon-

tram-se intrinsecamente relacionadas à (re-)produção de discursos, relações e práticas sociais (Sant’Anna, 2016).  

 Sob tal ótica, o arcabouço teórico de Bourdieu (1994; 2009; 2010) oferece dispositivos expressivos para a 

compreensão das arenas em que se inserem tais agentes e dos modos como cada um mobiliza diferentes capitais 

tendo em vista a constituição de lugares distintivos em seus respectivos campos de atuação. 

 Além das diferenças visíveis, do ponto de vista teórico, nossa proposta consiste em melhor compreender as 

características desses atores - suas semelhanças e diferenças - no processo de produção dos espaços em análise.  

 Há que se registrar que no Brasil sertanejo, as práticas, os habitus e os capitais mobilizados adquirem colori-

dos intensos na “princesinha” do Norte: Montes Claros (MG). Por suas vias se plasmam diversos modos rústicos de 

ser do brasileiro, distinguindo-os dos sertanejos do Nordeste, caboclos da Amazônia, crioulos do litoral, caipiras do 

Sudeste e do centro do país, gaúchos das campanhas sulinas, além do ítalo-brasileiros, teuto-brasileiros, nipo-

brasileiros. Esse conjunto de tipos, marcados pelo que têm em comum como brasileiros, mas também pelas diferen-

ças e adaptações regionais, funcionais ou de miscigenação e aculturação emprestam fisionomia própria a uma ou 

outra parcela da população (Ribeiro, 1995). 

 Nessa seara, seu espaço é multipolarizado, submetido e pressionado por múltiplas influências e diversidade. 

Ao exigir a formulação do postulado da conversibilidade das diferentes espécies de capital, condição da redução do 

espaço à unidimensionalidade, a construção de um espaço com duas dimensões permite-nos evidenciar que a taxa 

de conversão das diferentes espécies de capital constitui significativo pretexto nas lutas entre as diferentes frações 

de “classe”, cujo poder e privilégios estão relacionados com uma ou outra e, em particular, à luta sobre o princípio 

de dominação (Bourdieu, 2008). 

 Para Bourdieu (2008) é essa relação entre as capacidades que se definem os habitus, ou seja, a capacidade de 

produzir obras e práticas classificáveis, assim como a capacidade de as diferenciar e as apreciar (gosto), constituindo 

o mundo social representado; ou seja, os espaços dos estilos de vida (Bourdieu, 2008).  

 Disso pode-se derivar que os estilos de vida são produtos sistemáticos do habitus, que percebidos em suas 

relações mútuas e segundo seus esquemas tornam-se sistemas de sinais socialmente qualificados - como “distintos”, 

“vulgares”, “sofisticados”. Em outros termos, a dialética das condições e dos habitus é fundamento da “alquimia” 

que transforma a distribuição do capital em sistema de diferenças percebidas, de propriedades distintivas, ou seja, 

em distribuição de capitais.  

 Assim sendo, parte-se da premissa que um dado “ecossistema empreendedor” é forjado por uma rede de 

agentes, com interesses plurais, operando em diferentes escalas e mobilizando distintos capitais – econômicos, soci-

ais, culturais e simbólicos –, que se diferenciam, produzindo vantagens competitivas específicas (Sant’Anna, Nelson 

& Oliveira, 2011). 

 Sob tal perspectiva Sant’Anna, Nelson & Oliveira (2011), ao investigarem processo contemporâneo de recon-

versão de funções econômicas vivenciado pela cidade histórica de Tiradentes (MG), a qual se desloca de cidade 

“esquecida”, após exaustão de ciclo econômico baseada na mineração aurífera, para configura-se em polo de turis-

mo e da indústria criativa aponta para uma diversidade de clusters de empreendedores, cada qual buscando o domí-

nio do campo empreendedor, por meio da mobilização de capitais disponíveis. Para a categorização dos diferentes 

tipos de empreendedores emergentes, contribuição fundamental é aportada pela “Teoria da Ação Social”, proposta 

por Bourdieu.  

 Isso posto, ampliar e dar sequência nos estudos desenvolvidos por tais autores, envolvendo a investigação da 

dinâmica das relações que se estabelecem na comercialização de produtos e serviços entre empreendedores em 

distintas espacialidades - a céu aberto e em espaços privados - parece relevante. Afinal, como se dão as relações en-

tre os agentes que compõem esses grupamentos de empreendedores? O que os caracteriza e os distingue?  

 Dessa problemática deriva a pergunta central de investigação que orientou a condução da pesquisa que subsi-



 

 

diou os resultados apresentados neste artigo: De que forma diferentes capitais - econômicos, sociais, culturais e sim-

bólicos - são mobilizados por empreendedores localizados em shopping centers a céu-aberto e convencional, tendo 

por base tipologia desenvolvida por Sant’Anna, Nelson & Oliveira (2011), a partir do arcabouço teórico de Bourdieu 

(2008)? 

Referencial Teórico 

A Teoria da Ação Prática de Bourdieu 

 Os estudos desenvolvidos por Bourdieu têm-se mostrado, ao longo do tempo, uma importante vertente na 

área das ciências sociais, influenciando pesquisas nos campos da sociologia, antropologia, história e dos estudos or-

ganizacionais e urbanos em diversos países. Isto, na medida em que o autor dá uma nova roupagem às relações en-

tre os agentes sociais e a sociedade, estabelecendo uma mediação focada no produto das relações entre eles, que 

se descontroem e se reconstroem de forma dinâmica, ativa e mútua (Sant’Anna, 2016; Sant’Anna; Diniz & Oliveira, 

2016). 

 Um dos principais conceitos propostos por Bourdieu (2004) é a noção de Capital, definido como a principal 

forma de poder no interior de um campo sendo, simultaneamente, instrumento e objeto de disputa. Bourdieu pres-

supõe a existência de três tipos de capital (econômico, social, cultural e simbólico), superando abordagens anterio-

res que reduzem o mundo social à perspectiva econômica, em uma clara referência à teoria marxista (Sant’Anna, 

Nelson & Oliveira, 2011). 

 Bourdieu (2010) propõe que as formas de capital podem ser conversíveis umas nas outras. O capital cultural, 

por exemplo, pode ser reconhecido socialmente em determinado campo e, com isso, ser transformado em capital 

simbólico e vice-versa. Em linhas gerais, os capitais podem-se ser caracterizados, conforme Quadro 1. 

Quadro 1 - Capitais: Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborado autores. 

 As diferentes espécies de capital - cuja posse define o pertencimento à classe e cuja distribuição determina a 

posição nas relações de força constitutivas do campo e, por conseguinte, das estratégias suscetíveis de serem adota-

das nessas lutas - são, ao mesmo tempo, instrumentos de poder e pretextos de luta pelo poder.  

 Frente a isso, um conjunto recente de estudos junto a processos contemporâneos de reconversão de funções 

Capital econômico 
Recursos associados aos fatores de produção (terra) e aos ativos 

econômicos, como os bens materiais 

Capital social 
Desenvolve a manutenção das relações sociais, baseada na obtenção 
de benefícios obtidos por determinado sujeito ou grupo ao estabele-
cer tais relações 

Capital cultural 

Conjunto de conhecimentos e qualificações intelectuais transmitidas 
pela família e pelas instituições escolares ao longo da vida do sujeito. 
Esse capital pode adquirir três formas: o estado incorporado, como 
uma característica durável do corpo (a forma de falar, hábitos famili-
ares); o estado objetivo, como a posse de bens culturais (obras de 
arte); o estado institucionalizado, como títulos acadêmicos 

Capital cultural 

Conjunto de conhecimentos e qualificações intelectuais transmitidas 
pela família e pelas instituições escolares ao longo da vida do sujeito. 
Esse capital pode adquirir três formas: o estado incorporado, como 
uma característica durável do corpo (a forma de falar, hábitos famili-
ares); o estado objetivo, como a posse de bens culturais (obras de 
arte); o estado institucionalizado, como títulos acadêmicos 

Capital simbólico 
Relacionado à acumulação de prestígio e reconhecimento social por 
um indivíduo que preserva sob seu domínio os recursos considerados 
essenciais num determinado campo 



 

 

econômicas de cidades (Sant’Anna, Nelson & Oliveira; 2011; Sant’Anna, Oliveira & Diniz, 2012; Sant’Anna & Nelson, 

2013; Sant’Anna, 2016), bem como de requalificação de espaços urbanos (Sant’Anna, Diniz & Oliveira, 2016; 

Sant’Anna, Diniz & Oliveira, 2017) tem procurado investigar, a partir da sociologia de Bourdieu, de que formas distin-

tos agentes se interagem buscando o domínio de seu campo de atuação, por meio da mobilização de diferentes ca-

pitais. Desses estudos, revela-se significativa a construção de tipologia de empreendedores, desenvolvida a partir 

dos capitais bourdeusianos, discussão apresentada na próxima seção. 

Tipologia de Empreendedores 

 Pesquisas recentes, que buscaram articular a Teoria da Ação Prática de Bourdieu e estudos sobre “tipologia de 

empreendedores” foram levadas a cabo em cidades brasileiras, tais como Tiradentes (MG), Paraty (RJ) e Sete Lagoas 

(MG) (Sant’Anna; Nelson & Oliveira; 2011; Sant’Anna; Oliveira & Diniz, 2012; Sant’Anna & Nelson, 2013; Sant’Anna, 

2016; Sant’Anna; Diniz & Oliveira, 2016; Sant’Anna; Diniz & Oliveira, 2017). Como resultados de tais estudos, observa

-se a emergência de uma tipologia de empreendedores, os quais foram classificados em Tradicionais, Modernos e 

Pós-modernos, conforme categorias listadas no Quadro 2.  

Quadro 2 - Tipologia de Empreendedores segundo habitus e capitais mobilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sant’Anna, Nelson & Oliveira, 2011, p. 397. 

 Procedida à apresentação dos marcos teóricos do estudo, o próximo tópico apresenta as escolhas metodoló-

gicas delineadas para a pesquisa de campo que subsidiou os resultados apresentados. 

Metodologia 

 Em termos metodológicos, a investigação que subsidiou os resultados apresentados neste artigo pode ser ca-

racterizada como um estudo de casos, de natureza qualitativa (Greenwood, 1973; Eisenhardt, 1989; Yin, 2005).  

 Em termos de coleta de dados, foram conduzidas entrevistas semiestruturadas e em profundidade junto a 

empreendedores das unidades de investigação alvo do estudo. O roteiro de entrevista - previamente testado e vali-

dado - foi planejado e organizado a fim de contemplar as categorias de análise constante do estudo, tendo por base 

as noções de Campo, Habitus e Capital - Social, Econômico, Cultural e Simbólico - conforme preconizadas pela Teoria 

da Ação Prática de Boudieu (2008). 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA CAPITAIS DISTINTIVOS 

  
  
Empreendedores 
Tradicionais 
  

Empreendedores 
Remanescentes 

Simplicidade, sabedoria, conhecimento tácito, naturalidade, emoção, 
recato, família, conservadorismo. 

Empreendedores 
Pioneiros 

Erudição, cultura, requinte, sofisticação, nobreza, refinamento, bom 
gosto, estilo, beleza, distinção, elaboração, respeito, justiça, bravura, 
coragem, dignidade, postura, atitude, elegância, charme, etiqueta, 
classe, discrição, essência, prestígio, reputação. 

  
  
Empreendedores 
Modernos 

Empreendedores 
Negociais 

Curto prazo, lucro imediato, marketing, agressividade, competitivida-
de, resultado financeiro, crescimento, expansão, diversificação, negó-
cios. 

Empreendedores 
Profissionais 

Qualificação, profissionalismo, gestão, cientificidade, qualidade, certifi-
cação, competência, modernidade, responsabilidade social, preserva-
ção ambiental, ecologia, cidadania empresarial, desenvolvimento sus-
tentável, politicamente correto. 

  
  
  
Empreendedores 
Pós-modernos 

Empreendedores 
Camaleões 
  

Improvisação, imitação, informalidade, cópia, “jeitinho brasileiro”, 
senso de oportunidade, aventura, risco, flexibilidade, adaptabilidade. 

Empreendedores 
Vanguardistas 
  

Arte, criação, novo, originalidade, subjetividade, sensibilidade, inde-
pendência, vanguarda, intelectualidade, autonomia, liberdade, polêmi-
ca, visão crítica, transgressão, desconstrução, provocação, contesta-
ção, sensibilidade, desprendimento. 



 

 

 Quanto ao público-alvo, a pesquisa envolveu entrevistas semiestruturados e em profundidade com 30 empre-

endedores, sendo quinze oriundos de lojas no Quarteirão do Povo e quinze proprietários de lojas localizadas no prin-

cipal Shopping Center da cidade (Quadro 3). As entrevistas foram realizadas no período de novembro de 2017 a ja-

neiro de 2018, tendo sido gravadas e transcritas para posterior análise e tratamento dos dados. Cada entrevista du-

rou, em média, sessenta e cinco minutos.  

 Além da realização de entrevistas também se fez uso de análise de documentos e observação direta - do tipo 

não participante -, por meio dos quais foi possível melhor caracterizar os espaços alvo do estudo. Assim como a ob-

servação direta - do tipo não participantes, a análise documental, constituiu possibilidades significativas para maior 

inserção do pesquisador no cotidiano dos respondentes, abrindo espaços para a captura de modos de pensar e agir, 

estórias e formas de organização que fundamentam as relações empreendedor-empreendimento-comunidade. 

 Para o tratamento de dados, utilizou-se o método de análise de conteúdo por categoria (Bardin, 2014; Ri-

chardson, 1985). Nesse procedimento são utilizadas técnicas de sistematização, interpretação e descrição do conte-

údo das informações coletadas. Para compreender, depurar, analisar, avaliar, aprofundar, extrair e organizar deta-

lhes que são relevantes ao contexto da pesquisa (Eisenhardt, 1989). 

 O conjunto dos relatos foi transcrito e tratado de forma mecânica, tendo por base as categorias teóricas defi-

nidas para o estudo (Quadro 3). 

Quadro 3 - Categorias Analíticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Isto posto, a próxima seção contempla os achados do estudo. 

Apresentação e Análise de Dados 

O Quarteirão do Povo 

 O Quarteirão do Povo resulta de parceria entre comerciantes da Rua Simeão Ribeiro, no centro de Montes 

Claros (MG), no intuito de movimentar a economia local por meio de projeto de “Shopping a Céu Aberto”, iniciativa 

que se tornou popular em várias cidades do Brasil. Com o apoio de prefeituras e órgãos do governo, como o Sebrae, 

e associações comerciais locais, o propósito da iniciativa é beneficiar famílias que, por não terem emprego ou qual-

quer outra fonte de renda, estabelecem nele seu comércio de bens e serviços, na sua maioria, produtos a preços 

populares (Sebrae, 2018). 

 Atualmente o projeto conta com a adesão de 17 lojistas dos setores de confecções, calçados, joalherias, entre 

outros, tem como foco, em Montes Claros (MG), permitindo aos comerciantes atrair clientes, ao lhes propiciar maior 

Categorias Dimensões 

Campo 

Localização do Empreendimento 

Natureza do Empreendimento 

Tamanho do Empreendimento 

Habitus 

Histórico do Empreendedor 

Histórico do Empreendimento 

Características do Empreendimento 

Modelo de Negócios 

Modelo de Gestão 

Capital 

Econômico 

Social 

Cultural 

Simbólico 



 

 

conforto e opções de compras. Também visa dinamizar o comércio local, a partir de melhorias na infraestrutura e 

revitalização do espaço físico das lojas, da gestão de negócios e do atendimento: 

    O quarteirão do povo é histórico. A cidade começou aqui no Quarteirão, era uma área nobre, uma 
    espécie de “Savassi”. As melhores lojas eram aqui. Acredito eu, não era da minha época. Diria que o 
    QP encolheu, em relação ao que foi e o que é. Uma função de modismo, os shopping centers fize- 
    ram com que houvesse migração de lojistas e clientes para esses. Vim estudar em 1978 em Montes 
    Claros, e aqui era o point de encontro geral, local que frequentavam pela proximidade da igreja, do 
    centro cultural (Relato Empreendedor Quarteirão do Povo, EP3).  

 Os entrevistados apontam que com a chegada dos shopping centers, os comerciantes da área central perde-

ram vendas. Nesse sentido, salienta ser o shopping a céu aberto uma estratégia para reconquistar os consumidores: 

“Lá existem lojas tradicionais que sempre tiveram uma clientela fidelizada, mas que, ultimamente, migrou para os 

shopping centers em busca de maior conforto”. 

 Pelos relatos obtidos, é possível constatar que o espaço se constitui em “região tradicional da cidade”, fre-

quentada por figuras influentes do cenário local e nacional. O Café Galo, por exemplo, seria o que mais se aproxima-

ria do tipo bricoleur, na medida em que anônimos de diversas cidades e espacialidades se confundem com políticos, 

empresários e jornalistas. 

 O espaço, de fato, configura ponto de encontro e sociabilidade. Aproveitando-se dos equipamentos urbanísti-

cos instalados, pessoas de diferentes faixas etárias e classes sociais têm no local possibilidades, além de compras, de 

interações sociais. 

 No mais, constituído basicamente por pequenos negócios, o Quarteirão do Povo reflete a busca pela junção 

entre o tradicional e o moderno, uma conciliação entre jeitinho brasileiro e inovação; entre informalidade e formali-

dade; entre desigualdade socioeconômica e competitividade, entre crescimento econômico e sobrevivência.  

 Por um lado, a evidencia de um comércio a céu-aberto, centrado em modos tradicionais de venda e crédito, 

na pessoalidade e nas relações de confiança. Por outro, sistemas pré-formatados de comercialização e negócios, 

centrados em tecnologias e mecanismos de atendimento, publicidade e vendas de última geração. E, para ambos os 

tipos envolvidos, o ideário de construção de um ambiente de negócios e de sociabilidade capaz de integrar as duas 

pontas, por meio da introdução de tecnologias gerenciais e de comercialização, organização do espaço e moderniza-

ção dos estabelecimentos e formas de sua interação com o público vis-à-vis a (re-) significação dos valores, das tradi-

ções e dos laços sociais tradicionais. 

 Quanto ao perfil dos empreendedores e capitais mobilizados, o Quarteirão do Povo compõe-se predominan-

temente de indivíduos do sexo masculino (73%), com idade média de (47,8 anos) e com curso superior completo 

(73%). Em grande parte, já presentes no local há mais de 20 anos (22,5). Como bem observa Ribeiro (1995), como a 

em sua maioria os pequenos negócios no norte de minas veem de origem familiar, predominam a herança e a figura 

masculina como representantes do controle dos negócios de família.  

 Nesse ecossistema, diferentes capitais - econômicos, sociais, culturais e simbólicos - são mobilizados, tendo 

por base tipologia desenvolvida e ancorada no arcabouço teórico de Bourdieu (2008), sendo sob a perspectiva de 

seus empreendedores, um negócio bem-sucedido aquele que envolve postura, comportamento, atitudes, ações de 

seus proprietários. Para tal, sinalizam para uma mescla de diferentes capitais econômicos (relacionado a bens mate-

riais), sociais (relações sociais estabelecidas no meio para obter vantagem/benefício), cultural (conhecimentos acu-

mulados, títulos, família de tradição) e também simbólicos (associados a prestígio, reputação e status).  

 Os dados permitem também evidenciar distinções entre o público que frequenta o Quarteirão do Povo ao lon-

go do tempo. Tais mudanças deixam claras que há espaço para uma intervenção na área de políticas públicas junta-

mente com os empresários e entidades de classe (melhoria da experiência de compra, associação efetiva dos lojis-

tas, campanhas para atração de negócios, área cultural que possa resgatar a linha do tempo do que foi e o que sim-

bolizou o Quarteirão do Povo desde a geração passada). 



 

 

 Constata-se, desse modo, significativo papel atribuído ao capital simbólico como fator de distinção dos empre-

endedores do Quarteirão vis-à-vis ao Shopping. Curioso observar que ao mesmo tempo em que se registra a incor-

poração de formas modernas de franquia, os quais visam permitir ao comerciante incorporar, mais rapidamente, 

atributos de “modernidade”, a dimensão de valores mais típicos aos tradicionais valores associados ao comércio de 

rua se mantêm no imaginário dos empreendedores. A tradição, o nome de família, se constituindo ainda como fato-

res-chave de proximidade com os clientes e a cidade. Os empreendimentos identificados para cada tipo da Tipologia 

de Bourdieu e principais capitais mobilizados constam do Quadro 4. 

Quadro 4 - Tipologia de empreendimentos e de empreendedores segundo os capitais. 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Em síntese, à luz dos diferentes tipos de empreendedores identificados por Sant’Anna, Nelson e Oliveira 

(2011), registra-se no Quarteirão uma mescla entre Empreendedores Tradicionais, com significativo apelo a atribu-

tos como emoção, família, simplicidade; e os Empreendedores Modernos, os quais procuram se distinguir por atri-

butos como o profissionalismo, inovação, competência e capacidade de gestão). Nesse último caso, aproximando-se 

dos empreendedores do Shopping ou reproduzindo no Quarteirão negócios nele instalados. 

 Interessante, salientar, todavia, a inexistência de Empreendedores Camaleões (Bricoleurs). Certamente, estra-

tégias direcionadas à requalificação do espaço tenderam a direcioná-los para outros espaços, senão trabalhado os 

mais propensos aos padrões de modernização propostos. Resta, todavia, melhor compreender o destino atribuído 

aos ambulantes e comerciantes informais, incluindo os processos adotados para sua exclusão, bem como os impac-

tos sobre outras espacialidades da região central e mesmo, a construção de novas espacialidades nas áreas periféri-

cas. 

 Tais achados revelam-se significativos, em primeiro lugar, ao evidenciar implicações de processos de revitali-

zação de áreas centrais sobre a gentrificação dos espaços. Em segundo lugar, os riscos quanto à processos de espe-

culação imobiliária, os quais acabam por expulsar os pequenos comércios, afetando a diversidade do ecossistema. 

Shopping Center 

 Inaugurado em 1997, o shopping convencional está localizado na região centro-sul da cidade, numa área privi-

legiada, próximo ao centro, ao lado do maior terminal rodoviário do Norte de Minas, hospitais, escolas, postos de 

combustíveis, Câmara Municipal, bancos, hotéis, Polícia Militar, Prefeitura, tendo como vizinhos, além da região cen-

tral, bairros residenciais bem estruturados, inclusive com três parques com grande área verde.  

 O acesso é fácil, com avenidas bem sinalizadas e um moderno trevo que recebem fluxo de trânsito de toda a 

cidade, e ainda de visitantes de cidades de todo o país. Com um leque de opções em lazer, cinema, gastronomia em 

sua praça de alimentação, supermercado, prestação de serviços, área de eventos e horário que se estende até o fi-

nal da noite, de segunda a segunda sempre buscando a comodidade e conforto dos clientes que frequentam.  

 O Shopping compreende a locação de espaços para seis lojas “âncoras”; quatro “mega-lojas”, 25 quiosques e 

oitenta posições de venda satélites. Isso, além de 85 lojas e dois centros de lazer. O fluxo mensal de transeuntes é da 

ordem de 510 mil pessoas de uma área de influência de 2 milhões e setecentas mil pessoas. 

 Em sua proposta o shopping visa ser um espaço de compras e lazer capaz de oferecer aos seus frequentado-

res uma experiência única de conforto, comodidade, luxo, opções em alimentos, entretenimento, ações de marke-

ting, lojas de diversos setores, estacionamento, hospedagem, segurança, banheiros limpos, drogarias e, enfim, uma 

vivência capaz de torná-lo interessante para o consumo.  

Tipo de Empreendedor Capitais Distintivos 

Tradicional Cultural e Simbólico 

Moderno Cultural e Econômico 



 

 

 Em relação ao perfil e motivação para abertura de negócios no shopping foi observado também que nem to-

dos os empreendedores estudaram negócios ou tiveram formação na área, mas enxergaram uma lacuna de merca-

do ou forma de empreender e realizar o sonho. Compondo o habitus do empresário.  

 Observa-se também, a herança familiar, legados, aprendizados e também a transferência de bens às gerações, 

bem como a presença do capital econômico, Bourdieu (2008), e ao mesmo a conversão de enxergar possibilidades, 

aprendizado, sucesso e oportunidade.  

 A forma de pensar, agir, sentir, realizar ou mesmo se frustrar pela condição de “estar empreendedor”, forjado 

no relato abaixo, o habitus denota a busca pela superação de desafios e pelo “sucesso”, marcado, dentre outros as-

pectos, pelas expectativas de retorno financeiro, nem sempre dentro do esperado. 

 De forma coerente, consta-se pelos relatos uma mistura de sentimentos e capitais, principalmente o social 

(rede de relacionamento) e o cultural (modernas práticas de gestão, uso de tecnologia e tendências como fatores 

que os distinguem e os diferenciam), levando diversos empreendedores a “filtrarem os clientes que devem frequen-

tar o Shopping”, priorizando aqueles que visam experiências de consumo que valorem atributos como comodidade, 

limpeza, decoração, experiência de consumo e produtos de qualidade superior com renomadas marcas: “Tem diver-

sificação de lojas. Aqui tem muita rotatividade. É uma vitrine, mas isso tem um preço muito alto por estar aqui. So-

breviver é difícil. ” (Relato Entrevista EC9). 

 Depoimentos apontam também para a influência do histórico familiar e de vida de diversos dos empreende-

dores, os valores pessoais e ideias de realização e ascensão profissionais, típicos das classes médias tradicionais 

(sabedoria, simplicidade, conhecimento, estilo de vida, nobreza, justiça, qualificação, profissionalismo, dignidade, 

requinte, coragem, bravura, emoção, razão, fortaleza). 

 Como sintoma, as interações sociais - Capital Social -, no contexto do Shopping são pequenas, tendentes a 

superficiais e marcadas por maior competitividade; isto, associado ao vasto e diversificado cardápio de opções de 

todos segmentos da economia e também pela pluralidade de públicos. 

 A partir dos dados coletados, pode-se caracterizar os perfis de empreendedores do Shopping, conforme a se-

guir: 67% mulheres; 53% com curso superior completo; média etária dos respondentes: 39 anos; tempo de atuação 

no local: 6,5 anos; principais atributos de valor percebidos pelos clientes: qualidade e marcas, comodidade, seguran-

ça, estacionamento, experiência de consumo, opções de produtos e serviços. 

 Os dados revelam, também, a prevalência de empreendedores com curso superior completo, de forma similar 

ao registrado no Quarteirão do Povo. Incluem-se egressos de programas de MBAs, no Brasil classificados como espe-

cializações, porém focados em negócios, e de programas de especialização, com carga horária mínima de 360 horas. 

Chama a atenção a valorização de títulos, e experiências vividas na academia, em particular associadas à transferên-

cia de conhecimentos em Management vis-à-vis à rede de relacionamentos que se pode obter por esses meios.  

 Quanto ao sexo, registra-se o oposto do Quarteirão do Povo. No Shopping há a prevalência de mulheres em-

preendedoras. Por ter em sua maioria lojas de moda, roupas, joias, bolsas, sapatos, isso pode explicar a maior atra-

ção a esse público. Já quanto à faixa etária, registra-se, igualmente diferenças comparativamente aos empreendedo-

res do Quarteirão do Povo. Embora heterogêneo, os empreendedores do Shopping apresentam uma média etária 

mais baixa, com maior número de jovens, mais escolarizados e influenciados pelas novas tecnologias de gestão e 

espírito de modernização. 

 O tempo de empreendimento é também um fator a ser considero com atenção. Em sua maioria, os empreen-

dedores apontam, ao longo de suas entrevistas, para a elevada rotatividade dos negócios, marcada pelos preços dos 

alugueis, pelo “modelo engessado” e dificuldades de mão de obra qualificada, apta aos padrões de atendimento e 

exigências quanto aos horários de trabalho. O Quadro 5 contempla uma síntese da tipologia de empreendedores 

identificada no Shopping, incluindo atributos e capitais que caracterizam os habitus de cada um deles. 

 



 

 

Quadro 5 - Tipologia de empreendedores segundo capitais mobilizados. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Considerações Finais 

 Por meio desse conjunto de dados tem-se, no Quarteirão do Povo, a predominância de empreendedores pes-

quisados com maior tempo de vivência no mercado, o que cabe inferir mais experiência e tradição. Muito provavel-

mente como segunda geração de empreendedores, esse grupo atribui forte importância ao capital cultural, denota-

do no significado atribuído aos títulos acadêmicos, ao estudo e ao capital intelectual (Bourdieu, 2008), muito embo-

ra, certo apego a tradições locais, como o forte valor atribuído ao “caráter masculino” na gestão dos negócios.  

 Já no Shopping, observa-se a predominância de mulheres empreendedoras, o que, todavia, pode ser atribuído 

a certo imaginário do shopping como “espaço para o feminino”, “planejado”, “controlado” e, portanto, mais seguro 

que o espaço da rua, mais afim ao masculino, “ao cabra macho”, ao “boiadeiro sertanejo”; aberto à aventura, à li-

berdade. 

 O tempo de atuação em ambas as espacialidades também chama a atenção. A média, no shopping é baixa, 

mesmo possuindo 20 anos de existência. Fatores como falta de incentivo da administração, alta competitividade, 

alto valor das taxas de condomínio e dos aluguéis, falta de mão de obra qualificada que atenda aos horários do shop-

ping, contribuem para uma movimentação de abrir e fechar constante de lojas, a maioria administradas por geren-

tes com pequena presença direta dos proprietários.  

 Em contraponto, o quarteirão do povo, apresenta, em sua maioria, empreendedores que além de, em muitos 

casos, serem proprietários de seus imóveis, notabilizam-se por serem conhecidos da população. Muitos deles já 

constituem segunda ou terceira geração de empreendedores locais. Nesse sentido, fazem questão de estar presen-

tes no negócio, atender à sua clientela. Não são raros os cumprimentos, o tomar um café ali nas redondezas em con-

junto com amigos e clientes, o tratar as pessoas pelo nome; construindo-se – ou sustentando-se – laços sociais for-

tes, por meio de relações pessoais e vínculos afetivos. 

 A busca por “modernização”, a garra, a determinação, a jovialidade, o espírito de fazer acontecer prevalece, 

no entanto, como características dos empreendedores de ambos os espaços. No caso do Quarteirão do Povo, a pró-

pria mobilização direcionada à revitalização do espaço, visando incorporar traços de dessa “modernidade” denota a 

similaridade quanto aos capitais envolvidos. Diferentemente de outras espacialidades da região central, o Quarteirão 

do Povo parece buscar - sem, no entanto, eliminar a tradição local - enfatizar o capital cultural, bem como atributos 

associados ao simbólico. 

 Quanto aos tipos de empreendedores identificados constata-se, a partir da tipologia desenvolvida por 

Sant’Anna, Nelson & Oliveira (2011), a predominância, no Quarteirão, de dois tipos de empreendedores: os Empre-

endedores Tradicionais e os Empreendedores Modernos. Não obstante o nome “Quarteirão do Povo” não foi possí-

vel identificar Empreendedores Pós-modernos. A ausência desse último grupamento, em particular dos “Camaleões” 

ou “Bricoleurs”, tão comumente presentes nos demais espaços constitutivos da região central da cidade, deriva mui-

to certamente do processo de revitalização espacial promovido no Quarteirão.  

 Como efeitos da “higienização” do espaço, promovida pela remodelação dos edifícios e das fachadas, da in-

tensificação dos aparatos de segurança pública e privada, registra-se uma seletividade, tanto no público frequenta-

Tipo de Empreendedor Capitais Prevalentes 

Tradicional Econômico e Cultural 

Moderno Econômico 

Pós-Moderno Econômico e Simbólico 



 

 

dor do espaço, quanto nos empreendimentos. A escolha “profissional” dos empreendedores e empreendimentos, as 

regras, além dos investimentos requeridos no aparelhamento dos estabelecimentos revelam-se impeditivos a em-

preendedores com menores volumes de capitais econômicos, culturais e simbólicos.  

 Tal estratégia expõe, desse modo, riscos quanto à gentrificação do espaço. Derivada do termo gentry, que 

significa "de origem gentil, nobre", essa noção diz respeito às dinâmicas de enobrecimento e elitização de um espa-

ço urbano, por meio de uma reestruturação que leva à mudança de sua dinâmica social e econômica.   

 Como efeito, tal fenômeno pode enfraquecer a vitalidade dos espaços, que segundo Jacobs (2011), autora de 

estudos importantes sobre o tema, está associada a quatro condições espaciais indispensáveis nos distritos e ruas. A 

primeira sugere que o espaço e o maior número possível de segmentos que o compõem devem atender a mais de 

uma função principal: de preferência, a mais de duas. Elas devem garantir a presença de pessoas que saiam de casa 

em horários diferentes e estejam nos lugares por motivos diferentes, mas sejam capazes de utilizar boa parte da in-

fraestrutura. A segunda condição define que os cruzamentos entre as vias de circulação sejam curtos, permitindo ao 

indivíduo maior mobilidade na movimentação entre diferentes espaços. Uma terceira condição defende que o espa-

ço tenha uma combinação de edificações com idades e estados de conservação variados, incluindo boa porcenta-

gem de prédios antigos, para permitir empreendimentos de diferentes portes e status econômico. Essa mistura deve 

ser compacta. E, finalmente, a espacialidade deve contemplar uma densidade suficientemente alta de pessoas, se-

jam quais forem seus propósitos. Isso inclui uma alta concentração de pessoas cujo propósito é também morar lá.  

 Dos achados decorrem, portanto, questionamentos sobre a sustentação do ecossistema de negócios no mé-

dio e longo prazo. Em outros termos, vem à tona uma questão sobre o ponto ótimo de “modernização” a ser consi-

derado, para que não destrua competências locais essenciais, respeitando o comportamento dos consumidores e a 

diversidade que promove a vitalidade do espaço.  

 Cabe registrar, ainda, junto aos empreendedores do Quarteirão, relatos associados a significantes que deno-

tam a valorização do “moderno” como fator fundamental de lucratividade e realização comercial. Nesse sentido, o 

efeito mimético, não raro, evidencia-se como elemento central de diferenciação. A ideia subjacente é que é impera-

tivo “modernizar” o centro, incorporando a ele características como aquelas consideradas no âmbito do Shopping. 

Segundo eles, seria necessário que o centro da cidade se configurasse como um “shopping center” a céu-aberto, 

tomado tal conceito como sinônimo de eficiência, produtividade e lucratividade.  

 Curiosamente, no entanto, é na instância do Shopping que se registra os maiores índices de mortalidade de 

empreendimentos. No imaginário dos comerciantes do Quarteirão do Povo, no entanto, prevalece a crença de que 

necessitam, seguindo o modelo dos Shopping, adaptarem-se aos novos tempos, aprimorar seus dispositivos de ges-

tão, melhorar as condições físicas, instalações e equipamentos. O importante, porém, deve ser se “modernizarem” 

sem perder as características que distinguem o espaço. Desenvolver competências modernizantes sem, todavia, al-

terar sua essência, sem destruir aquelas que lhes são distintivas. 

 O estudo no Quarteirão do Povo, desse modo, explicita que há disposição dos empreendedores envolvidos em 

se “modernizar” em buscar novos conhecimentos e tecnologias de gestão, em desenvolver espaços que visem a ex-

periência agradável dos clientes no que tange aos influenciadores de compras: limpeza (coleta seletiva do lixo), se-

gurança, manutenção da estrutura das ruas e praças, iluminação, problemas de origem social, derivados, por exem-

plo, da presença de ambulantes que não pagam impostos, pedintes, número insuficiente de câmeras de segurança, 

falta de policiamento. É, interessante salientar, portanto, os esforços de elevação do nível de profissionalismo em 

negócios e gestão dos empreendedores do Quarteirão, bem como a busca pela construção de parcerias com as enti-

dades representativas do comércio e serviços, na promoção de ações direcionadas à incorporação da inovação.  

 Em suma, uma vez mais, desafio central evidenciado será a capacidade dos empreendedores do Quarteirão de 

se “modernizar”, sem perder os elementos distintivos do local e da tradição. Como valorar e se qualificar, com meto-

dologias, tecnologias e instrumentos de gestão que mantenham um equilíbrio dinâmico entre os componentes do 

ecossistema empreendedor que compõem o centro da cidade. Esse parece ser a arte do processo de construção de 



 

 

uma região diversa, vital e sustentavelmente competitiva. 

 Nessa direção, aprender que diferentes empreendedores estão inseridos em contextos sociais, nos quais seus 

atores têm papéis diferenciados e estão em constante mobilização de múltiplos capitais não é a única contribuição 

deste estudo.  

 Evidencia-se, também, que o empreendedor depende de seu entorno de forma ainda não explicitada pela 

literatura. Ademais, o estudo amplia, de alguma forma, os estudos nacionais que buscam articular a “Teoria da Ação 

Prática de Bourdieu” e as pesquisas sobre “tipos de empreendedores”, considerando, ainda, o impacto do espaço 

urbano no fenômeno investigado. Como contribuições práticas, o estudo sinaliza para a importância de ações de 

desenvolvimento que fomentem a vitalidade dos espaços, por meio de formas de atuação que extrapolem a dimen-

são individual - assim como os “intramuros” dos empreendimentos. 
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 Lugar é um conceito Geográfico relacionado ao sentimento de pertencimento e afetividade vinculado a 

uma porção do espaço, denominado por Topofilia pelo geógrafo Yi-fu Tuan (2012), oriundo do filósofo Bache-

lard (1993). Tal palavra deu origem a outra com sentido antagônico, quando Amorim Filho (1996, p. 139) propõe 

a noção de Topofobia, relacionado à aversão e ao medo do lugar. Por sua vez, a neutralidade e indiferença em 

relação ao lugar, conceituado como placelessness, é discutido por Relph (1976). Tendo em vista esses conceitos, 

pondera-se que os sentimentos na relação pessoa-ambiente adquirir uma conotação positiva, negativa ou neu-

tra. A construção de lugaridades, geralmente está relacionada ao sentido da visão. Sendo assim, o primeiro re-

corte da pesquisa é a opção de trabalhar com pessoas cegas, buscando compreender como estas constroem o 

sentido de lugar. O recorte do ambiente é o espaço público, já que este é por excelência o lugar do encontro, da 

convivência com as pessoas, das trocas. Assim, o objetivo desse texto é construir uma metodologia que forneça 

aportes para elencar tais categorias, a partir da coleta e análise de narrativas, considerando que estas categorias 

não seriam ditas explicitamente, necessitando a interpretação do pesquisador. Para isso, de um lado, buscou-se 

referências de base epistemológica e metodológica, como Tuan (2012), Lynch (1997), Pallasmaa (2006); de ou-

tro, enveredou-se por referências que relatam experiências de pessoas cegas, como Fuks (2007), Sacks (2010 e 

2006) e Oliveira (2016). Além dessas publicações, resgatou-se alguns documentários - “Notes on Blin-

dness” (2016), “Sentidos a Flor da Pele” (2008) e “A janela da Alma” (2001) - que possibilitam a imersão no mun-

do da alteridade através de fontes secundárias. Lynch (1997, p. 161) procura compreender o conceito de 

“imagem da cidade” ao investigar a imagem mental que as pessoas formulam acerca dos trajetos que percor-

rem com maior frequência. Na etapa de sua pesquisa realizada em gabinete, o autor solicitou que o participante 

percorresse o trajeto mentalmente e “fizesse uma descrição pormenorizada de alguns deslocamentos através 

dela e enumerasse, em forma de uma breve descrição”. Na etapa de campo, acompanhou os participantes da 

pesquisa em trajetos, onde fez questionamentos ao mesmo tempo em que eram vivenciadas as experiências, 

método o qual Dischinger (2000) denominou “passeio acompanhado”. Ao (con)viver, (con)versar e (inter)agir 

nas experiências cotidianas, a partilha de percepções sobre diferentes formas de estar mundo, permite a refle-

xão sobre outros modos de ser. A essência do fenômeno pode ser buscada a partir das aproximações das narra-

tivas. A partir das leituras e reflexões do material empírico e das bases teórico-metodológicas, chegou-se ao re-

sultado de três indicadores que influenciam a construção do sentido de lugar para pessoas cegas: i) o uso de 

todos os sentidos; ii) a imagem construída do lugar; iii) a interação social e desenvolvimento da autonomia. Cada 

um desses itens é detalhado a seguir: i) Por não contar com a visão, a pessoa cega é capaz de localizar-se e en-

volver-se com o lugar por meio dos sentidos remanescentes. Juhani Palaasmaa (2006) considera todos os senti-

dos, incluindo a vista, como prolongamentos do sentido do tato, já que todas as experiências sensoriais são mo-

dos de tocar. Ao longo dos últimos anos, o conceito de paisagem, na Geografia Humanista Cultural, vem incor-

porando a presença desses sentidos em sua composição, ao criar conceitos como: paisagens táteis, paisagens 

olfativas, paisagem sonoras, e paisagens do caminhar. Sendo assim, admite-se que a paisagem não existe por si 

mesma, como algo dado e estático, mas sim a partir das pessoas, pela dimensão da subjetividade.  Cavalcante e 

Elias (2011, p. 63) consideram que o primeiro grau de apropriação é o olhar. Como as pessoas cegas se apropria-

riam então do espaço público? Autores das áreas da Geografia, Antropologia, Arquitetura como Tuan (2012); Le 

Breton (2016); Pallasmaa (2010) e Gomes (2013) concordam que na cultura ocidental existe uma hegemonia do 

Construção do Sentido de Lugar por Pessoas Cegas  
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sentido da visão em detrimento dos outros. Tal fato contribui para a desvalorização e exclusão da pessoa cega na 

sociedade, tanto no âmbito material quanto simbólico. Mocarzel (2008) expõe em seu documentário, “Sentidos a 

flor da pele”, uma pessoa que perdeu a visão afirmando que “a visão é o sentido mais forte que a gente tem, se so-

brepõe a tudo. Quando a gente enxerga não presta muito atenção nas outras coisas”. Presume-se que sem o sentido 

da visão, é possível perceber detalhes que são suprimidos pela cultura visual, pois se passa a focar a atenção nos 

outros sentidos, aprimorando-os e intensificando-os. As pessoas cegas percebem o mundo de uma forma intrínseca 

e única, onde o modo de percepção não é inferior ao de pessoas videntes, mas sim diferente, revelando novas for-

mas de conhecimento e uma escala de análise dos objetos mais aproximada. Dessa forma, concebe-se a cegueira 

não enquanto deficiência, mas sim enquanto cultura. Ao explicitar as percepções atribuídas a cada sentido nos espa-

ços públicos, como o som produzido pelos motores dos carros, a textura dos pisos das calçadas, os microclimas, os 

cheiros e odores, é possível mapear uma gama de nuances sutis que afetam a relação da pessoa com o ambiente; ii) 

a imagem que as pessoas criam de um determinado lugar não precisa, necessariamente, estar relacionada ao senti-

do da visão. A imagem pode ser algo que vem à mente quando se imagina um lugar, onde as sensações são evoca-

das mesmo sem estar presente no lugar, trazendo à memória as situações vivenciadas. Nos trajetos que realizam 

com frequência, as pessoas cegas costumam memorizar as posições dos elementos para assim se desviarem. Portan-

to, transitar num espaço urbano desconhecido pode causar insegurança, por não haver previsão dos obstáculos. Nu-

ma segunda ocasião, a pessoa pode caminhar com mais segurança, dada a confiança de que não há obstáculo pela 

imagem mental do trajeto formulada anteriormente, e se chocar com obstáculos que não esperava encontrar. Po-

rém, mesmo que o trajeto seja rotineiro, sabe-se que a cena urbana é dinâmica. Os elementos estão constantemen-

te sendo colocados, removidos ou realocados. No caso da pesquisa de Lynch (1997) os participantes eram todos vi-

dentes, portanto, este conceito de “imaginabilidade” está mais atrelado a uma perspectiva visual. No caso da pre-

sente pesquisa, essa metodologia foi adaptada para pessoas cegas, e se defende que é possível uma “imagem não 

visual”, constituída pelos sentidos remanescentes iii) A interação com os lugares são constituídos pelos elementos 

do ambiente que o envolve, mas, principalmente, pela interação com as pessoas. A experiência vivenciada em um 

lugar é julgada, dentre outros fatores, pela interação social obtida. As pessoas cegas podem desenvolver a habilida-

de de caminharem sozinhas pelos espaços livres públicos sem o auxílio de acompanhantes videntes, com autonomia 

e independência mas necessitam, com maior frequência, solicitar ajuda e buscar informações. Há casos de pessoas 

cegas que não desenvolveram a habilidade de caminharem sozinhas, tornando-se dependentes de acompanhantes, 

e, por consequência, permanecendo a maior parte do tempo em casa. Damatta (1997) mostra como a casa é consi-

derada no imaginário social um lugar particular, individual, íntimo, seguro e protegido, em oposição à rua, um ambi-

ente perigoso e sem privacidade. Por outro lado, estas relações podem ser pensadas inversamente. A casa pode re-

presentar prisão, tédio, angústia, silêncio e solidão, pensando que as dinâmicas da casa não são tão inconstantes 

quanto à dos espaços públicos. Em contrapartida, o ato de caminhar sozinho pode conferir à pessoa um sentimento 

de liberdade, de independência, de poder ir e vir quando e onde desejar, de poder explorar maior variação de textu-

ras, sons, cheiros e sabores, possibilitando a busca não somente de uma intensificação dos sentidos biológicos hu-

manos, mas do sentido existencial. Oliveira (2016, p. 57) relata que “diversas vezes atravessei a rua pegando carona 

com outras pessoas, mesmo sem elas saberem. Fico atenta, procuro sempre ter certeza de que o sinal fechou, fico à 

espreita até que vários carros parem, assim fica-me claro que posso atravessar tranquila”. Em conclusão, entende-se 

que para investigar a construção do sentido de lugar pela pessoa cega, deve-se: levar em conta o uso dos sentidos 

remanescentes e considerar os sentimentos que emanam as sensações; imergir no mundo da alteridade, buscando 

conviver com a pessoa, acompanhando-a em seus trajetos cotidianos; obrigar-se a construir uma imagem do lugar, 

evocada sem que se esteja presente; e observar a interação social das pessoas cegas com as pessoas videntes em 

espaços públicos com a finalidade de registrar o desenvolvimento da sua autonomia. Dar voz às pessoas cegas torna-

se essencial para que a sociedade possa compreender como é a experiência vivida do mundo nessa condição. Ao se 

colocar no lugar do outro, pensar, refletir e buscar compreender suas percepções, as pessoas podem reformular 

suas (pré)concepções e desconstruir a imagem social que possuem.  

Palavras-chave: pessoas cegas; espaço público; sentido de lugar. 
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Caio César Alencar de Sena1 

Introdução 

 A alimentação envolve questões culturais dos territórios. Por essa razão, o conjunto de ingredientes, re-

ceitas ou práticas alimentares de uma sociedade pode contribuir com a constituição de identidades, que por sua 

vez têm sido utilizadas como instrumento político em Nova Veneza, Goiás. Neste estudo, pressupõem-se que 

existe uma espacialidade nos atos alimentares. Mais que isso, uma intencionalidade e um significado no aparen-

temente simples ato de comer, muito além das satisfações nutricionais.  

 O estudo das especialidades vinculadas a alimentação já foi tangenciada por Sorre (1951), que em mea-

dos do século passado, chamou atenção para uma geografia dos regimes alimentares. Dentre as várias contri-

buições de Sorre, atentamos ao vínculo entre consumo de determinados alimentos a grupos étnicos ou países. 

Ao fazer essa relação, Sorre (1951) verificou como comidas e ingredientes se relacionam com as identidades, 

como exemplo o trecho: “(...) entre os elementos do regime [alimentar], há alguns essenciais: são os alimentos 

básicos cujo grupo é característico. Assim o arroz e o chá para os Orientais; o pão de trigo, a carne de boi ou de 

carneiro, o vinho no nosso Ocidente; em uma parte da África, os milhetes”. Leitão e Ramos (2018, p. 23) apud 

Sorre (1951). 

 Essa relação também foi vista nos estudos de Maciel (2005), quando verificou o poder da cozinha na 

transformação ou construção de identidades e culturas. Ou ainda a partir das reflexões de Da Matta (1987) so-

bre os simbolismos da comida no Brasil. De acordo com esta linha de reflexão, acrescenta-se ainda as pondera-

ções de Bessis, (1995, p. 10 apud Maciel, 2004), que afirmou: “a leitura da cozinha é uma fabulosa viagem na 

consciência que as sociedades têm delas mesmas, na visão que elas têm de sua identidade”. 

 O fato das práticas alimentares, receitas culinárias ou ingredientes estarem atreladas a processos identitá-

rios, possibilitou que o município de Nova Veneza, localizado em Goiás, juntamente com ações de gestores pú-

blicos e parcerias com empresas privadas, se utilizassem de uma chamada identidade italiana para a construção 

de um Festival Gastronômico que solicita, dentro de diversas contradições territoriais, o não “esquecimento” da 

cidade junto a outras da região metropolitana de Goiânia. Este resumo expandido é parte do estudo que verifi-

cou como os discursos oficiais promovem dessa utilização mercadológica dos aspectos culturais e, mais do que 

isso, verificar como esse discurso identitário foi possibilitado.  

Problematização 

 Dória (2014) questiona a ideia de que o patrimônio culinário do Brasil foi construído por “contribuições” 

equivalentes de portugueses, negros escravos e indígenas, como sugeridos anteriormente por Cascudo (1983). 

Depois de reconhecer o ineditismo e a elevação que o antropólogo deu aos temas da alimentação do Brasil, Dó-

ria (2014, p. 33) questiona essa contribuição “miscigenada” ao ponderar que “essa tese adquiriu um caráter de 

dogma, tal sua recorrência em inúmeros livros sobre nossa alimentação”. Adiante o autor afirma que o “grande 

problema que persistiu é que as cozinhas dos príncipes e do povo, mais uma vez, não se fundiram numa só cozi-

nha nacional burguesa”. (DÓRIA, 2014, p.38). 

 Esse exemplo demonstra que os aspectos territoriais do ato de comer, ou até mesmo as narrativas oficiais 

sobre a formação da culinária, do gosto, ou dos ingredientes brasileiros ainda podem ter lacunas para serem 

preenchidas ou revisitadas. Além de revelar aspectos culturais, a cozinha de um povo pode desvelar sua estrutu-

O Festival Gastronômico de Nova Veneza (GO) e o  
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ra, como afirmou: Lévi-Strauss (1968, p. 411) “a cozinha de uma sociedade traduz, inconscientemente, sua estrutu-

ra, exceto quando, de pouco saber, ela se limita a desvelar suas contradições”. Diante do amplo cenário de interpre-

tações espaciais acerca do que envolve o ato de comer, muitas pesquisas têm surgido. 

 A problematização aqui posta questiona o apelo de aspectos culturais envoltos na alimentação como possibili-

dade de espetacularização de uma cidade – como afirma Debord (1997), o espetáculo é uma condição sine qua non 

para a existência e a reprodução das sociedades regidas pelo mercado. No estudo em questão verifica-se como um 

festival gastronômico tem buscado “vender” uma cidade como colônia italiana no Centro-Oeste brasileiro, a partir 

de uma tentativa de mundialização como pondera Ortiz (1994). Verifica-se então como esse processo tem avançado 

em Nova Veneza (GO) a partir das interpretações de identidades Castells (1999). 

Metodologia 

 Os aspectos metodológicos dessa pesquisa envolvem um trabalho de campo em Nova Veneza, com posterior 

análise descritiva, exploratória e qualitativa dos dados, tais como sugere Gil (1991). A interpretação de discursos 

(organizadores do festival gastronômico, dos trabalhadores das tendas, moradores e turistas) foram realizados ten-

do como horizonte de reflexão as propostas de Foucault (1996, 1966), almejando verificar relações de poder além 

dos que foi dito, mas também pela rede de significados envolvo em cada lugar de fala, atentando-se para elementos 

da paisagem que denunciam significados além dos enunciados (ORLANDI, 1987).  

 Busca-se, portanto, elencar o que tem possibilitado a “venda” de Nova Veneza como cidade gastronômica 

com matriz italiana para além de identificação de uma provável “origem” das migrações na cidade ou dos discursos 

neoliberais pautado na venda de elementos culturais. O esforço metodológico de estudo objetiva a compreensão do 

que tem possibilitado a emergência e propagação do festival junto a tantas disputas de poder local-global. As inter-

pretações de Almeida (2013) serviram como base para refletir sobre as entrevistas e os registros fotográficos do fes-

tival em questão, dialoga-se ainda com as propostas metodológicas de Cosgrove (1998), Corrêa (1995) e Isnard 

(1982), acerca das leituras culturais em um universo de interpretação do caráter simbólico crítico de paisagens e 

territórios. 

Resultados parciais 

 Entendo resultados parciais percebe-se que parte dos gestores de Nova Veneza tem buscado adicionar novos 

holofotes e referências na tentativa de se firmar como uma cidade turística. O discurso que virou peça publicitária 

para a 14ª edição do festival gastronômico em 2018, e que tem pautado muitas ações dos gestores públicos, sugere: 

“venha conhecer a Itália no coração do Brasil”. 

 É curioso, portanto, compreender como esse movimento pouco se relaciona com elementos, de fato italianos 

presentes na cidade. Nova Veneza tem pouco mais do que 8 mil habitantes (Censo IBGE 2010), e durante os quatro 

dias de Festival consegue receber cerca de 100 mil pessoas (segundo dados dos organizadores e da imprensa local2). 

Apesar do número expressivo de frequentadores do festival, uma observação nas infraestruturas de alimentação e 

população da cidade chama atenção: Nova Veneza tem apenas um restaurante com proposta de produzir comida 

italiana e, a maioria dos imigrantes que vieram da Itália, já faleceram ou não residem mais na cidade. O Festival Gas-

tronômico volta-se muito mais a venda da cidade para turistas ou visitantes sazonais do que uma proposta de repre-

sentação de práticas ou estilos de vida local.  

 Para essa reivindicação de uma identidade italiana, Nova Veneza tem transformado alguns monumentos da 

cidade (como o portal de entrada ou monumentos inaugurados nas vésperas do Festival de 2018). Essa mudança 

tem a finalidade de “ser” ou se transformar em um “pedaço de Itália” em Goiás e, com isso, os gestores públicos 

acreditam que conseguirão se inserir de vez em uma possível rota turística. Ou ainda, criar outras identidades para a 

pequena cidade: “Nova Veneza estava sendo engolida pela metrópole. Tivemos a ideia de criar um festival gastronô-

mico para retomar nossa cultura italiana e não sermos esquecidos”, comentou E13 (Secretário Municipal). 

2 Reportagem TV Anhanguera. Acesso em 20/06/2018. Disponível em: https://goo.gl/3o21td  



 

 

 Quem caminha por Nova Veneza fora do período do Festival gastronômico, terá dificuldades em encontrar a 

dita “Itália no coração do Brasil”, pois é mais fácil topar com pamonharias, restaurantes com comida caseira e pequi 

e uma população pouco ou quase nada envolvida com os elementos culturais trazidos pelos italianos migrantes. 

Contraditoriamente, essa vontade de ser e ter símbolos italianos está nos discursos dos secretários municipais e de 

famílias que detêm representatividade política na cidade.  

 Como a cidade tem sido bastante frequentada no período do Festival, novos patrocinadores da do festival sur-

gem a cada ano (públicos e privados). Isso tem significado cifras financeiras significativas, porém centralizadas. Isso 

significa que, assim como a Veneza evocada, o dinheiro que entra na cidade pelo festival ainda não é tão facilmente 

perceptível como devolutiva para a população local. A impressão que fica nos resultados parciais da pesquisa é que a 

“Itália” vendida nos comerciais do Festival vai embora junto com os visitantes, no momento em que desmontam as 

tendas e os espetáculos italianos sazonais. 
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Clara Maria Santos de Lacerda1 

Marcelo Alonso Morais² 

Introdução 

 Os parques públicos se constituem num espaço interessante da malha urbana, favorecendo novas pers-

pectivas para o cotidiano das urbes (CZERNIAK, HARGREAVES.2007). Nesse contexto, o Campo de São Bento, 

cujo nome oficial é Parque Prefeito Ferraz, localizado na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, é um 

importante ponto de encontro dos moradores da cidade e de outras proximidades, além de ser o local de inú-

meros eventos culturais e gastronômicos. 

 Com uma história que data do século XVII, o Campo de São Bento apenas ganhou sua atual forma no final 

do século XIX, sendo projetado pelo paisagista belga Arséne Puttemans, que o idealizou como um típico jardim 

romântico inglês Com seus 36 mil m², o parque é a maior área verde do bairro de Icaraí, recebendo diariamente 

cerca de duas mil pessoas, oferecendo diversas opções de lazer ao ar livre, como um pequeno parque infantil, 

um coreto, equipamentos de ginástica para idosos, lagos artificiais com peixes e um chafariz. Além disso, nos 

finais de semana, ele é espaço para as feiras de artesanato e alimentos orgânicos, atraindo ainda mais visitantes 

que o habitual, contabilizando um total de cerca de dez mil pessoas transitando pelo parque (SECONSER,2016). 

 Sendo tombado pela prefeitura em 1990, através da Lei nº 884 e nº de tombamento: 101/1788/90 (IBGE. 

2015), o Campo de São Bento é um patrimônio cultural da cidade, considerado um bem de natureza tanto ma-

terial, uma vez que possui uma localização concreta no solo urbano, quanto imaterial, pois compreende diversas 

atividades culturais ligadas à dança, literatura e música, tais como Literatura de Cordel e Bandas musicais, que 

contribuem na formação da identidade do município (GUELMAN. 2007). 

 O Campo de São Bento também aparece em algumas formas de discurso midiático, como na narrativa 

cinematográfica do filme Minha mãe é uma peça (dirigido por André Pellenz em 2013) e outras linguagens como 

a dos jogos de mundos fictícios (Pokémon Go). Dessa maneira, o parque pode ser visto a partir da perspectiva 

de inúmeras linguagens e utilizações que estão, continuamente, (re) construindo a ocupação, a imagem e a cen-

tralidade que esse lugar possui. 

Problematização: 

 Segundo o geógrafo canadense Edward Relph, existem três maneiras fundamentais de se considerar o 

lugar, tais como: morfologia física, atividades e significado. 

 Enquanto a primeira, se refere à morfologia concreta dos ambientes (como as paredes de uma casa e os 

parques numa cidade, por exemplo), a segunda se refere aos tipos de atividades sociais realizadas e, a terceira 

abrange a subjetividade perante os lugares, isto é, a ligação emocional e pessoal que cada qual possui e que é 

concretizada espacialmente, dando significado a existência humana (RELPH, E.1976). 

 Lugar é, portanto, uma categoria geográfica fundamental e sua compreensão teórica foi importante nesta 

pesquisa, uma vez que se pretendeu analisar os aspectos iconográficos, morfológicos e ocupacionais do Campo 

de São Bento, isto é, uma análise do sentido de lugar presente neste espaço. 

Sendo assim, o objetivo geral desta pesquisa foi identificar os elementos morfológicos e iconográficos presentes 

A Geografia dos parques urbanos: cartografando as simbologias e 

morfologias do Campo de São Bento em Niterói-RJ 
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no objeto de investigação: Campo de São Bento, verificando o que o torna um lugar relevante na cidade de Niterói- 

RJ, Brasil. Esse trabalho também englobou dois objetivos específicos: 

1- Pesquisa bibliográfica sobre esse parque urbano, com base nos conceitos geográficos de lugar e espaço público;  

2- Elaboração de um croqui informativo sobre os principais mosaicos de ocupação do Campo de São Bento, com a 

finalidade de contribuir tanto na localização dos visitantes dentro do parque, quanto na sua divulgação e manuten-

ção social. 

 O desenho do croqui foi significativo, pois com suporte em pesquisas bibliográficas realizadas na base de da-

dos da Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade (SMU) de Niterói, bem como em pesquisas de campo reali-

zadas no Centro de atendimento ao turista situado no parque, foi constatada uma falta de informações organizadas 

sobre esse lugar, apesar de sua visibilidade no cotidiano da cidade e dos seus usuários. Os únicos mapeamentos exis-

tentes contemplando o Campo de São Bento dizem respeito a: 1) um mapa turístico, distribuído pela Neltur, empre-

sa de turismo da prefeitura da cidade, no qual o parque aparece como um ponto genérico; 2) um mapa de localiza-

ção dos bens tombados em Icaraí e Santa Rosa, presente no livro A preservação do patrimônio cultural em Niterói 

(GUELMAN.2007) ) e, 3) uma planta topográfica utilizada pela administração, para realização de algumas atividades 

dentro do parque. 

Metodologia 

 A fonte teórica referenciou-se na interface dos conceitos de lugar e espaço público, num viés humanista, além 

das questões ligadas à arquitetura dos parques urbanos. 

 Para confecção do croqui, utilizou-se esquema retirado do programa Arc Gis Earth (versão ano 2017), entre-

vistas com frequentadores do parque, o setor administrativo e o setor de turismo, além de trabalhos de observação 

de campo, localizando seus mosaicos espaciais, com uma estética visual mais próxima aos usos cotidianos deste lu-

gar. 

Resultados 

 A forma como os lugares são construídos socialmente está no coração da ciência geográfica. O Campo de São 

Bento, se constitui num lugar de relevância na cidade de Niterói, devido às suas dimensões simbólicas, sociais e polí-

ticas, que podem ser exemplificadas nos usos e ocupações desse parque público cotidianamente. Portanto, o espaço 

vivido faz emergir todas as dinâmicas que permeiam a vivência dos grupos sociais diariamente. 

 Com base nas entrevistas realizadas ao longo do segundo semestre de 2017 até março de 2018, percebe-se 

que esse espaço guarda uma importante posição na vida diária dos habitantes de seu entorno. Usuários, principal-

mente dos bairros de Icaraí e Santa Rosa, o frequentam há pelo menos 10 anos. Para esses frequentadores, o par-

que tem o atrativo de ser uma grande área verde, permitindo momentos de lazer e troca cultural. 

 A confecção do croqui da área ocupada por esse parque público foi útil segundo os entrevistados. Desse mo-

do, o trabalho aqui realizado, trouxe outras formas de se enxergar o cotidiano do parque, colocando-o literalmente 

no mapa, fato que antes não era considerado pelos levantamentos cartográficos oficiais da prefeitura. Ao espaciali-

zar sua área num croqui, que pode ser usado como um bom objeto de localização, foi possível estabelecer uma mai-

or conexão entre os aspectos iconográficos e simbólicos com os puramente materiais presentes nesta área verde. 
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Introdução 

 O lançamento do jogo para dispositivos móveis, Pokémon GO, em 2016 levantou muitas questões acerca 

dos seus prós e contras àqueles que se aventuraram em jogá-lo. Muito discutiu-se sobre a falta de atenção que 

os jogadores tinham ao caminhar e jogar ao mesmo tempo, deixando-os mais propícios a acidentes. Por outro 

lado, em uma linha mais otimista, falou-se sobre a revisitação da população a espaços públicos que beiravam o 

abandono. 

 Pokémon GO traz em si a proposta de tornar o espaço material do jogador no espaço do jogo, ao mesmo 

tempo que cria uma realidade virtual para imitar e experiência física. Na medida que o jogador se movimenta, 

sua personificação virtual faz o mesmo, e encontra em seu caminho as criaturas denominadas pokémon, as 

quais se pode capturar. Jogos com essa dinâmica são chamados de “location-based mobile games” (LEMOS, 

2010), pois se utilizam da posição do GPS do dispositivo móvel do jogador. 

 O espaço virtual do jogo é um mapa em que o avatar – personagem que representa o jogador – se movi-

menta, copiando os movimentos da pessoa que o controla. Enquanto joga, o indivíduo transita entre os espaços 

virtual e concreto e tem seu caminho guiado pelos elementos do jogo. O espaço em que o jogador se encontra 

não passa de um mero segundo plano para sua experiência com o jogo. Desta forma, a atenção do jogador fica o 

tempo todo dividida entre o seu espaço de ação, com o intuito de se locomover, e o espaço do jogo, com o in-

tuito de progredir nele. 

 A popularização dos smartphones e a integração de sistemas de posicionamento a eles torna os jogos ba-

seados na localização mais tangível aos usuários. De acordo com Lemos (2010, p. 408, tradução nossa), “a cida-

de torna-se um parque de diversões”, pois os espaços urbanos são apropriados na intenção de jogar.  

 O espaço material é alterado no âmbito do espaço virtual e novos elementos – do jogo – são adicionados 

ou elementos já existentes são modificados para serem adaptados à jogabilidade. Através das telas podemos, 

então, ver objetos que não estão presentes na materialidade. O resultado que podemos observar aqui é a mani-

festação de espaços híbridos (DE SOUZA E SILVA, 2006), ou seja, a presença do usuário online e offline ao mes-

mo tempo, convergindo o concreto e o virtual. 

Problematização 

 A jogabilidade de Pokémon GO está completamente associada à movimentação do jogador pelo espaço 

da cidade. Sem isso, não há jogo. Levantada a ideia de que através do estímulo do jogo, cria-se uma nova rela-

ção com os espaços da cidade frequentados com intuito de jogar, buscamos verificar qual a profundidade dessa 

relação entre o jogador e a cidade.  

Metodologia 

 Na busca pelas respostas às perguntas levantadas, a abordagem utilizada foi a pesquisa participante. Após 

testar outras duas metodologias em um campo piloto – aplicação de entrevistas e de mapas mentais (KOZEL, 

2007) –, ficou claro que era preciso criar laços com os jogadores para obter informações mais significativas. Nes-

Geografias do Cotidiano os Jogadores de Pokémon GO e a Cidade 
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se sentido, a pesquisa participante insere o pesquisador no grupo em questão e diminui a distância pesquisador-

pesquisado. 

 Nesse sentido, portanto, através das redes sociais foi feito o primeiro contato com um jogador de Pokémon 

GO que costuma frequentar o Passeio Público, em Curitiba. Em seguida, foi feita a imersão em um grupo de amigos 

desse jogador que se reunia para jogar, no intuito de criar um vínculo com esses jogadores e seguir com a pesquisa 

participante. 

 A pesquisa foi realizada, desta maneira, com um grupo composto por 25 pessoas, que vão, no mínimo, uma 

vez por semana no Passeio Público para jogar Pokémon GO. 

Resultados e Discussões 

 A escolha do Passeio Público pelos jogadores, em Curitiba, não é acidental. De acordo com os jogadores, o 

circuito que eles fazem no Passeio, pela pista de caminhada, compreende 10 PokéStops (pontos estáticos do jogo 

que são distribuídos na cidade toda e oferecem itens essenciais aos jogadores) ao todo em aproximadamente 700 

metros. 

 Quando questionados se a prática constante de Pokémon GO no Passeio Público trouxe algum sentimento de 

afetividade em relação ao espaço em questão, os jogadores afirmam que sim. Nenhum deles frequentava o Passeio 

antes de começar a jogar, no máximo usavam ele de caminho de passagem. É possível entender que a visita constan-

te ao espaço cria o vínculo dos jogadores, especialmente pelo motivo da visita ser o lazer em grupo. No entanto, 

quando questionados se o mesmo sentimento de afetividade permanece quando visitam o Passeio Público sem o 

objetivo de jogar, eles respondem que não frequentam o parque sem essa finalidade. Mesmo aqueles que, em raros 

casos, levam seus filhos ao Passeio Público, na realidade são movidos pelo desejo de jogar Pokémon GO. 

 O que podemos concluir é que apesar dos jogadores se sentirem mais convidados a frequentar os espaços da 

cidade para jogar, só o fazem com esse objetivo em mente. A ideia de que o jogador cria laços com a cidade é ilusó-

ria aqui, pois os laços estão estabelecidos com o jogo e com os seus colegas jogadores. 
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Introdução 

 A proposta de artigo que apresentamos é parte das reflexões que compõem a tese de doutorado em de-

senvolvimento, que tem como foco a construção de uma narrativa midiática sobre a “vocação esportiva” da ci-

dade do Rio de Janeiro. Amplamente projetada sob o título de “Cidade Maravilhosa”, o Rio de Janeiro diferencia

-se de grandes metrópoles ao redor do globo por apresentar em sua constituição urbana um singular aporte 

natural, “ideal” para um vasto conjunto de práticas esportivas ao ar livre, que englobam desde esportes radicais, 

de aventura1 ou competições tradicionais “embelezadas” pelo cenário da cidade. Em nossa concepção, essa di-

versidade de práticas esportivas conexas às paisagens-marca da cidade possibilitam a construção de uma poten-

te associação, que fomenta novas formas de projeção e consumo da cidade.  

 Seu território, especialmente no recorte espacial da cidade notabilizado em campanhas publicitárias, é 

marcado pelo privilegiado sítio natural cujos elementos paisagísticos, em sua totalidade, constituem famosos 

cenários considerados patrimônios da cidade e cuja associação às práticas esportivas é notadamente marcante, 

num movimento que agrega valor à paisagem marca da cidade e, simultaneamente, aos esportes e seus adep-

tos. Os elementos da cultura esportiva ao ar livre na cidade do Rio de Janeiro, cujo simbolismo é evidenciado e 

ressaltado na atualização e ressignificação do mito da “Cidade Maravilhosa”, são fundamentais para compreen-

são do fenômeno esportivo em tempos de globalização econômica e cultural, e sua relação com o processo de 

mercantilização das cidades. 

 À luz desse breve contexto, consideramos que a Geografia tem a importante tarefa de, através da análise 

dos elementos simbólicos inerentes aos esportes e competições esportivas associados à paisagem carioca, de-

monstrar a formação de uma paisagem esportiva diferenciada, através do mapeamento e da análise dos conteú-

dos textuais e visuais de um amplo material selecionado nesta pesquisa, o poder comunicacional da paisagem e 

seus simbolismos bem como o papel desses elementos na inserção da cidade numa lógica de competição em 

escala global.  

Problematização 

 Como questionamento central temos: à luz da geografia, quais são os principais elementos que constitu-

em a narrativa da vocação esportiva da Cidade Maravilhosa e em que medida esse/esses elementos revelam a 

inserção da cidade em uma lógica de mercantilização? 

Metodologia 

Representações da “vocação esportiva” do Rio de Janeiro 
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do a atenção para o fato de que a maior parte das definições se refere à importância do meio natural para o seu desenvolvimento. Trata-
remos mais detalhadamente dessa temática no item 1.2 Esportes e natureza: algumas abordagens teóricas da Parte II deste trabalho 
(Tese em andamento). 

Choay (2001) elaborou o conceito de patrimônio urbano para se referir aos tecidos urbanos apreendidos como “unidades autônomas”, 
de projeção monumental, associando território e cultura e tendo no turismo um fator de articulação econômica.  

 



 

 

 Revisão bibliográfica; análise quantitativa e qualitativa de conteúdos e de imagens do Jornal O Globo nos anos 

de realização do Jogos Pan-ameriacanos (2007) e dos Jogos Olímpicos (2016). 

Resultados 

 Através da pesquisa, foi possível perceber a promoção uma imagem de cidade esportiva, que associa em seu 

cotidiano esportes e natureza, conjugados em cenários únicos, indicando aquilo que Barbosa (2001) aponta como 

tendência na cidade capitalista em tempos de globalização e fragmentação: a criação de um ambiente visual ideal 

para o consumo da cidade.   

 Observou-se que os discursos que envolvem o esporte (MASCARENHAS, 2011) e o meio ambiente (ACSELRAD, 

2004), tanto em escala local quanto em escala global, são imbuídos de sentidos positivos, relacionados a valores co-

mo saúde, cidadania, comunidade e confraternização de povos. Assim, a partir deste imaginário construído em torno 

do esporte e sua relação com a cidade e a natureza/sustentabilidade, inserida na ideia de legado, que tantos gastos 

e dívidas exorbitantes para a execução de grandes projetos urbanos foram justificados. 

 Ao entender os esportes como importante manifestação cultural, em histórica relação com a urbanização da 

cidade e, no contexto mais atual, com seu consumo e promoção visual, observou-se, no caso estudado, que a reali-

zação de esportes ao ar livre valoriza a paisagem e é valorizada por esta, revelando objetividades e subjetividades 

que permeiam as relações sócio espaciais na atualidade, sendo amplamente assimiladas em seu city marketing. 
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 A efemeridade das relações entre os sujeitos e a cidade na contemporaneidade se expressa intensamente 

através da mobilidade urbana. Os imperativos da fluidez espacial na articulação dos lugares, a repetição cotidia-

na dos trajetos no ir e vir diário reafirmam esse argumento. 

 Os percursos que levam de um lugar a outro dizem do espaço enquanto configuração de múltiplas traje-

tórias (MASSEY, 2009). Nelas tornam-se perceptíveis os seres, os objetos e as coisas que compõe a paisagem. 

Por elas, atiçamos o sistema corporal para ver, sentir, escutar e adentrar à trama que se estabelece entre a dis-

posição das materialidades e os simbolismos que atravessam o ir e vir dos sujeitos pelas ruas da cidade. O corpo 

em deslocamento. Eis umas das inúmeras senhas que possibilita a leitura e a interpretação das paisagens, o que 

remete o leitor para dimensões estéticas, simbólicas e experienciais (BESSE, 2006; 2014), ou numa aproximação 

com os ensinamentos de Dardel (2011) nas relações entre ser e terra, sujeito e cidade, para uma geograficidade 

urbana. 

 Refletindo acerca da mobilidade sob uma perspectiva humanista (LEVY, 2001; CRESSWELL, 2006; TUAN, 

2013), aliado à percepção da paisagem dos sujeitos em seus deslocamentos nas trajetórias do transporte públi-

co por ônibus, uma das narrativas que se revela no ir e vir cotidiano são os anúncios e intervenções que encon-

tram na espacialidade o fenômeno da visibilidade (GOMES, 2013) fazendo da rua um canal de exposição. 

 Partindo das trajetórias do ônibus que fazem o percurso Região Norte/Região Sul na cidade de Natal/RN, 

este trabalho objetiva compreender a rua como um celeiro para exposições das transgressões, apropriações e 

ressignificações dos indivíduos e grupos que deixam no espaço a sua marca1. Olhando pela janela do ônibus ou 

percorrendo avenidas a pé, a rua se revela um cenário de intervenções, que pode ser descrita quando transfor-

mamos a trajetória em uma ferramenta de articulação para ver a cidade. Assim, de passageiro a observadora 

intencional, interceptamos esse fragmento da cidade atentando a como a paisagem se organiza a partir do efê-

mero.  

 O ir e vir pelos mesmos percursos nos permitiu enxergar as alterações cotidianas das mensagens que se 

proliferam nos grandes anúncios como os outdoors e cartazes, e nas intervenções das pichações e grafites. Nes-

ses diferentes registros, projeta-se um mapa incompleto e em constante reelaboração. A disposição encontrada 

nas ruas das mensagens/objetos - que se proliferam e se alternam constantemente - denotam, de modo para-

doxal, normalização e repetição das ações. Nas trajetórias dos ônibus, a localização espacial dos objetos está 

intencionalmente localizada para se tornar visível na paisagem e afetar as percepções dos sujeitos. O modo co-

mo estes elementos se insere e compõe a paisagem, se sobrepõe como imagens da cidade (LYNCH, 1999), como 

tal se revestem de ponto de referência nos mapeamentos dos citadinos, orientando, em certa medida, os seus 

deslocamentos.  

 Envolvida por esta problematização construí a intervenção urbana "Ver a cidade em movimento", tam-

bém inserida enquanto estratégia de pesquisa para experimentar a rua como campo de visibilidade e efemeri-

Ruas em Exposição nas trajetórias dos ônibus em Natal/RN 
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1 A narrativa das Ruas em Exposição constitui uma das reflexões do projeto de mestrado “Ver a cidade em movimento: fragmentos per-
ceptivos da paisagem nas trajetórias dos ônibus em Natal/RN”.  

 



 

 

dade. A partir da produção, colagem e espacialização de lambe-lambes2 nos pontos de parada e terminais das linhas 

dos ônibus que fazem parte das trajetórias da pesquisa3. As mensagens dos anúncios traziam questionamentos, com 

o desejo de inquietar os sujeitos que esperavam por suas linhas. Como é ver a cidade pela janela do ônibus? É pelo 

trajeto do ônibus que você conhece a cidade? É indo e vindo à zona norte todo dia que você vive a cidade? Quais 

paisagens você vê pela janela do ônibus? (Anexos).  

 A intervenção se aliou ao trabalho de campo, admitido como uma experiência na cidade, que implica envolvi-

mento, tempo, permanência (MARANDOLA JR, 2008). A prática de pesquisa na perspectiva fenomenológica 

(MERLEAU-PONTY, 1996) se realizou nos deslocamentos da pesquisadora nas caminhadas e intervenções nas ruas 

da cidade pelas ruas, sempre aberta ao acaso, aos encontros com outros sujeitos e seus olhares curiosos e mudos, 

tornando os anúncios uma possibilidade de encontro aos sujeitos da pesquisa.  

Pelos lambes me aproximei dos moradores da Região Norte, que ao percebê-los buscaram descobrir o que estava 

 por trás daquelas perguntas. Esse contato se deu em um primeiro momento virtualmente, via aplicativo de 

conversa disponibilizado no anúncio. Graças à curiosidade dos sujeitos acerca da intervenção pude encontrá-los e 

conhecê-los, para compartilharmos histórias, rotinas, experiências e acima de tudo as afetações da experiência de 

ver a cidade pela janela do ônibus. Tais encontros com a cidade e com os sujeitos constituem narrativas urbanas 

(FERNANDEZ, 2008), uma forma de dizer sobre a cidade, que na construção da pesquisa se encaminha para a visuali-

zação de um mapa de sobreposições de vivências, afetividades, memórias e desejos. 
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Introdução 

 O presente estudo visa fazer aproximações entre a arquitetura, a construção do espaço de Goiânia-GO 

(1933-1970) e a iconografia urbana. Pretende-se discutir como a imagem fotográfica pode ser um importante 

instrumento de análise e abordagem do espaço urbano. O objetivo é apresentar a documentação iconográfica 

de Goiânia, o urbanismo e arquitetura dos primeiros anos de construção e tratar de temas como: metodologia 

para fontes visuais, relações entre urbanismo, arquitetura e uso da fotografia dentro do discurso público da ci-

dades. Reconhecemos que a construção do espaço urbano de Goiânia fez parte de universo simbólico importan-

te para a sua legitimação como capital do Estado. 

Problematização 

 Ao olharmos para o século XIX duas produções humanas chamam a atenção e trazem questões inquietan-

tes: a cidade e a fotografia. Transformações morfológicas, incremento nos equipamentos urbanos, aprofunda-

mento do planejamento e do urbanismo como disciplinas acadêmicas foram decisivos para o desenvolvimento 

das cidades contemporâneas.  

 Conjuntamente às modificações na forma da urbe houve a introdução de um novo meio de comunicação: 

a fotografia, que levaria homens e mulheres aos estúdios fotográficos para eternizar suas memórias e propagar 

suas imagens. Saindo dos espaços reservados dos estúdios, as câmeras ganharam as ruas, as casas e a convivên-

cia social nunca mais seria a mesma. Do mesmo modo, pode-se considerar que a maneira como o espaço social 

foi pensado e representado também sofreu sensíveis modificações com o advento da fotografia. 

 Com o avanço da Revolução Industrial e a abertura de um amplo universo tecnológico, tanto a cidade 

quanto a fotografia começaram a espelhar as transformações pelas quais a sociedade contemporânea passava. 

Isso porque a cidade tornou-se, a partir das grandes intervenções urbanas dos séculos XIX e XX, um objeto por 

excelência da imagem.  

 Tendo como foco de interesse questões ligadas ao universo urbano e imagético o presente trabalho justi-

fica-se pela necessidade de discutir o papel das imagens fotográficas na construção e análise da paisagem urba-

na. Apesar da existência de novas técnicas documentais terem possibilitado a investigação geo-histórica das ci-

dades, tendo como fonte documental a fotografia (MAUAD, 1996), verifica-se que não há trabalhos dedicados a 

esse tipo de estudo tendo como objeto cidades como Goiânia.  

Metodologia 

 Desse modo, a pesquisa buscou por meio da pesquisa iconográfica e documental, demonstrar como a 

cidade de Goiânia foi apresentada/representada de duas principais formas: uma, na qual a capital deveria apa-

recer como cidade-imagem, ou seja, uma cidade criada para compor a ideia do planejamento de estado no Bra-

sil dos anos de 1930; e a representação da mesma como realidade para seus habitantes fazendo parte de uma 

A Produção do Espaço Urbano de Goiânia e a  

Representação Imagética 
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importante cidade no interior do país. 

 Na extensão dessas representações, a cidade de Goiânia é visualmente criada para ser metrópole, destoando 

dos aspectos interioranos ou considerados arcaicos dessa região brasileira no período foco desta pesquisa. Desse 

modo, interessa inquirir as fissuras, as contradições e os diálogos entre a cidade cenográfica dos cartões postais e 

álbuns oficiais da cidade vivida/real. 

 Neste sentido, o principal propósito é resgatar o acervo histórico e geográfico de Goiânia, sobretudo o que diz 

respeito aos documentos visuais do período de sua fundação ao período de sua metropolização. Assim como colabo-

rar para a construção de procedimentos metodológicos capazes de instrumentar a análise de fontes visuais produzi-

das a partir da leitura dos espaços urbanos. 

 Para contemplar o propósito apresentado, o trabalho contemplará os seguintes objetivos específicos: i) Cons-

truir referencial teórico-metodológico que viabilize uma análise crítica e aprofundada das fontes iconográficas que 

retratam a paisagem urbana de Goiânia; ii) Compreender como a imagem da cidade de Goiânia, entre os anos de 

1933-1970, mediante as fotografias urbanas baseadas na concepção daqueles que a projetaram e sobre a perspecti-

va do Estado.  

 Nesse sentido, elucidar as relações existentes entre o poder público e os fotógrafos pioneiros; iii) Avaliar se a 

paisagem urbana oficial criada pelas fontes fotográficas é a mesma vivenciada pela população local e regional. Refle-

tindo sobre o que é incorporado e o que é excluído dos enquadramentos das imagens podemos levantar importan-

tes questões sobre o uso da imagem pelo poder institucionalizado. 

 A partir do corpus documental, formado de imagens fotográficas, documentos oficiais da época da constru-

ção, estudo dos projetos arquitetônicos e urbanísticos, a pesquisa pretende elucidar os pontos de convergência e 

divergência entre as fotografias e a construção do espaço urbano. No caso da cidade Goiânia, esse espaço foi pensa-

do como resultado de embates entre o moderno versus o arcaico, o planejado versus o não-planejado. 

 Dentre os procedimentos de pesquisa está o levantamento e análise iconográfica de fontes primárias encon-

tradas no Museu da Imagem e do Som de Goiás (MIS); Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG); Instituto de 

Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC / PUC Goiás); Secretaria Municipal de Planejamento 

(SEPLAM); Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central. 

Resultados  

 O trabalho demonstrou a ambição dos fotógrafos em ter como comprador das imagens a agência do Estado 

justifica a escolha dos lugares que eram sistematicamente fotografados como os monumentos da cidade, prédios 

em estilo art déco que abrigavam a administração pública, o Grande Hotel, as avenidas e canteiros centrais que obe-

deciam ao planejamento urbano. Observa-se no acervo fotográfico que diferentes fotógrafos fizeram praticamente 

as mesmas escolhas do que deveria ser fotografado e que os espaços escolhidos simbolizavam a representação da 

cidade idealizada pelo poder público. 

 Identificamos que na década de 1970 houve uma diminuição significativa da produção fotográfica das vistas 

urbanas. Esse fato reforça nossa hipótese porque a partir dessa década não havia mais a necessidade, acreditamos, 

de afirmação de uma cidade moderna por parte do poder público. A cidade já havia alcançado infraestrutura, dimen-

são populacional e urbana do seu processo de metropolização.  
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Introdução  

 O Calçadão de Londrina se configura como uma avenida dedicada ao trânsito de pedestres localizada no 

Centro Histórico dessa cidade de cerca de 550 mil habitantes do norte paranaense. Com aproximadamente 650 

metros de extensão, concentram-se ao longo dele, sobretudo nos andares térreos das edificações, diversos es-

tabelecimentos comerciais e de serviços populares, como lojas de roupas, departamentos, telefonia móvel, biju-

terias, restaurantes, farmácias e bancos. Também, no próprio Calçadão, são realizadas variadas atividades diá-

rias de modo inventivo e improvisado, como de vendedores informais dos mais diferentes produtos, evangeliza-

dores e artistas de rua. 

 Resultam dessas atividades sonoridades intensas que participam da composição das paisagens do Calça-

dão e que são intencionalmente emitidas com o objetivo principal de atrair a atenção dos pedestres para as ati-

vidades realizadas tanto em espaços públicos quanto privados. Essas sonoridades, ainda, se sobrepõem a outros 

sons, como os emitidos pelos motores dos automóveis e ao burburinho das milhares de pessoas que transitam 

pela avenida nos dias e horários comerciais.  

Problematização 

 No contexto das sonoridades que compõem as paisagens do Calçadão de Londrina, questionou-se como 

os sons intensos emitidos intencionalmente por diferentes sujeitos e grupos são utilizados diariamente como 

partes de estratégias para apropriações desse local.  

Metodologia 

 Além da revisão bibliográfica que possibilitou o desenvolvimento teórico e metodológico, ocorreu entre 

os anos de 2016 e 2017 um estudo de caso no Calçadão de Londrina com a realização de caminhadas sonoras 

(WESTERKAMP, 2007) e entrevistas semiestruturadas com sujeitos responsáveis por emissões intencionais de 

sons intensos observados nas paisagens desse local. Ainda, fez-se uso de técnicas de gravação de panoramas 

sonoros (FELD, 2016), fotografias e fichas de registro das caminhadas (HOLMES, 2018). 

 Posteriormente, como forma de registro e objetivando a divulgação, os panoramas sonoros considerados 

mais significativos foram descritos e seus arquivos digitais editados e inseridos em um projeto criado na plata-

forma virtual dedicada à cartofonia denominada Radio Aporee1 (THULIN, 2016). Por fim, as informações obtidas 

em trabalhos de campo foram analisadas à luz do referencial teórico elaborado.  

Resultado  

 Diariamente, as paisagens do Calçadão de Londrina são preenchidas por antropofonias (KRAUSE, 2013) 

resultantes de atividades diversas que variam conforme os ritmos dos lugares (SEAMON, 1979). As característi-

cas efêmeras dos sons, somadas às subjetividades dos sujeitos que os percebem, atribuem a essas formas de 

representação (KOZEL, 2004) aspectos simbólicos únicos atrelados aos contextos sociais, espaciais e temporais 

em que se formam. Já a alternância cíclica de usos do Calçadão e das edificações limítrofes a ele faz com que 

sonoridades distintas se sobreponham nas paisagens, como um mosaico, resultando, por vezes, em disputas e 

conflitos entre sujeitos e grupos distintos. 

As sonoridades intensas das paisagens  estratégias diárias para 

apropriações do Calçadão de Londrina  
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 Nesse contexto, durante os períodos e dias de funcionamento do comércio, rádios e músicas populares, CDs 

de porta de loja, locuções gravadas e vinhetas são reproduzidas e utilizadas na composição de ambiências (THIBAUD, 

2014) de consumo em diferentes estabelecimentos comerciais ao longo de toda a extensão do Calçadão e a partir 

de veículos de propaganda. Somam-se a essas esquizofonias (SCHAFER, 2011), locuções comerciais realizadas ao 

vivo por profissionais contratados para tanto e que funcionam como “cartões de visitas” das lojas. Nesse contexto, 

os responsáveis pelas emissões manipulam intencionalmente as intensidades e espacialidades dos sons (WISNIK, 

2002; GARCIA; MARRA, 2016) a partir do uso de equipamentos eletrônicos amplificadores e reprodutores instalados 

estrategicamente em veículos e nos espaços de transição (GEHL, 2015) de modo que as sonoridades se propaguem 

tanto nos interiores das lojas quanto no Calçadão, atraindo, assim, as atenções para os espaços privados das pessoas 

que circulam pelos espaços públicos. 

 Nesses mesmos períodos e dias de funcionamento do comércio formal, vendedores informais, artistas de rua 

e evangelizadores se distribuem ao longo do Calçadão se aproveitando do intenso movimento e de algumas estrutu-

ras físicas, como escadas, bancos e sombras, que facilitam suas permanências e estimulam as permanências de ou-

tras pessoas. Por vezes, diversos sujeitos utilizam os sons para ambientar os lugares onde atuam, protegê-los do que 

consideram invasões de outros sons e como forma de atrair as atenções dos pedestres. Consequentemente, desta-

cam-se nas paisagens os pregões dos mais variados produtos (das frutas aos guarda-chuvas), músicas ao vivo e gra-

vadas de diferentes estilos (do rock and’roll à música evangélica com influência andina) e os sermões religiosos. As 

novidades e os contrastes sonoros criados por essas atividades de rua, em meio à rotina esquizofônica (SCHAFER, 

2011) do comércio formal, fazem com que os pedestres desviem os olhares, reduzam as velocidades com que cami-

nham ou, mesmo, com que estabeleçam pausas para acompanhar as performances que acontecem nos espaços pú-

blicos.  

 Portanto, no contexto dos dias e horários comerciais, os sons correspondem às marcas do vivido e signos de 

processos de apropriações (HAESBAERT, 2004) do Calçadão de Londrina, que visam ambientar os lugares e disputar 

as atenções dos pedestres, sobretudo, para o consumo. Tais marcas dividem essa avenida em uma justaposição de 

espaços apropriados (SERPA, 2004) que, ao se sobreporem nas paisagens, evidenciam confusões e indistinções entre 

os limites dos espaços públicos e privados. 

Bibliografia parcial  

FELD, S. Pensando na gravação de paisagens sonoras. Música e Cultura, Rio de Janeiro, vol. 9, n. 1. 2014. Não pagina-

do. Disponível em: <http://bit.ly/2LfWQF3>. Acesso em: 19 jun. 2018.  

GARCIA, L. H. A.; MARRA, P. S. Praças polifônicas: o som e a música popular como tecnologias de comunicação no 

espaço urbano. Famecos, Porto Alegre, v. 23, n. 1. 2016. Não paginado. Disponível em: <http://bit.ly/2LfZ4nT>. Aces-

so em: 18 jun. 2018.  

GEHL, J. Cidades para pessoas. São Paulo: Perspectiva, 2015.  

HAESBAERT, R. C. Dos múltiplos territórios à multiterritorialidade. PET Geografia, Porto Alegre, 2004. Não paginado. 

Disponível em: <http://bit.ly/2LdIHZ6>. Acesso em: 18 jun. 2018.  

HOLMES, D. Soundscapes: Immersing yourself into the acoustic environment. Royal Geographical Society. Não pagi-

nado. Disponível em: <http://bit.ly/2LcM6Ya>. Acesso em: 18 jun. 2018.  

KOZEL, S. As representações no geográfico. In.: MENDONÇA, F. KOZEL, S. (Orgs.). Elementos de epistemologia da ge-

ografia contemporânea. Curitiba: Editora UFPR, 2004.  

KRAUSE, B. A grande orquestra da natureza: descobrindo as origens da música no mundo selvagem. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2013.  

SCHAFER, R. M. A afinação do mundo: uma exploração pioneira pela história passada e pelo atual estado do mais 

negligenciado aspecto do nosso ambiente: a paisagem sonora. São Paulo: Unesp, 2011.  



 

 

SEAMON, D. A geography of the lifeworld: movement, rest and encounter. Londres: Croom Helm, 1979.  

SERPA, A. Espaço público e acessibilidade: notas para uma abordagem geográfica. GEOUSP, São Paulo, n. 15, p. 21-

37. 2004. Disponível em: <http://bit.ly/2Lga0SP>. Acesso em: 18 jun. 2018.  

THIBAUD, J. P. O devir ambiente do mundo urbano. Redobra, Salvador, n.9, p. 30-36. 2014. Disponível em: <http://

bit.ly/2LgFsjt>. Acesso em: 18 jun. 2018.  

THULIN, S. Sound maps matter: expanding cartophony. Social and Cultural Geography, Londres, p. 1-19. 2016. Dispo-

nível em: <http://bit.ly/2Lg57Jt>. Acesso em: 19 jun. 2018.  

WESTERKAMP, H. Soundwalking. Autumn Leaves, Sound and Environment in Artistic Practice. Paris: Double Enten-

dre, 2007. p. 49-59. Disponível em: <https://bit.ly/2IzyU1G>. Acesso em: 19 jun. 2018.  

WISNIK, J. M. O som e o sentido: uma outra história das músicas. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lucas Bezerra Gondim 

Doutorando em Geografia – PROPGEO/UFC 

lucasgeoufc@gmail.com 

 

Introdução 

 Este artigo consiste no aprofundamento posterior de uma investigação durante o processo de conclusão 

de mestrado aprovado pelo Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará. A pes-

quisa consistiu numa análise de dois festejos que remontam a história da ocupação da costa leste de Fortaleza, 

a festa de São Pedro dos Pescadores e a de Nossa Senhora da Saúde, sendo esta última o enfoque deste traba-

lho. Vale ressaltar que a proposta apresentada aqui se embasa numa análise das paisagens culturais (re)criadas 

durante o festejo da santa da saúde a partir das imagens objetivas e mentais produzidas durante o ritual.  

 Enquanto paisagem cultural nos apoiaremos sobre a perspectiva de Andreotti (2013) e para entender a 

dinamica imagética contida nestas paisagens culturais configuradas no fenômeno da manifestação em homena-

gem a santa da saúde dialogaremos diretamente com Durand (2002), identificando os regimes imagéticos que 

se configuram no rito.  

 No dia 29 de agosto, são iniciados os ritos em homenagem à Nossa Senhora da Saúde. Uma procissão 

saindo da Igreja de Santa Luzia carrega a imagem da santa da saúde num andor, com uma quantidade significati-

va de devotos e os organizadores da Festa de Nossa Senhora Saúde e se encaminha à paróquia homônima da 

santa. 

Problematização  

 O conceito de imagem arquitetado nesta pesquisa constitui-se na função da imagem nos arquétipos, 

abordados pelo psicólogo Carl Gustav Jung (1875-1961) e pelo antropólogo Gilbert Durand (1921-2012), a ima-

gem-símbolo, em suas obras O homem e seus símbolos (2008) e As estruturas antropológicas do imaginário: 

introdução à arquetipologia geral (2002). Analisaremos as imagens produzidas, tanto com base no seu potencial 

imagético, como a imagem a partir da iconografia, nos festejos de São Pedro dos Pescadores e de Nossa Senho-

ra da Saúde, ou seja, as imagens que constituem o imaginário religioso do bairro Mucuripe. Na busca por uma 

metodologia para pensar as paisagens festivas a partir das imagens-símbolos, procuramos analisar os rituais que 

se reproduzem e se renovam nas festas pesquisadas. Tal incursão remete-nos a uma série de questionamentos, 

como “o que move os ritos? O que os alimenta?”, direcionando-nos para um caminho: o mito. 

 A feliz apropriação da psicanálise sobre o imaginário, em destaque em Lacan (1985), que agrega os con-

ceitos de real, imaginário, simbólico, significante e significado, permitiu o enriquecimento das discussões sobre 

o imaginário. Tuan (2005) em sua obra Landscapes of Fear, mostra a complexa redescoberta das paisagens, atri-

buindo o medo, enquanto sensação, a dois componentes que se desenvolvem no inconsciente, o que ele chama 

de “sinal de alarme” e “ansiedade”. Para o autor, o sinal de alarme é ativado por algum evento inesperado e 

impeditivo, em que o animal se vê condicionado a apenas duas reações: fugir ou lutar. A ansiedade configura-se 

enquanto um sentir-se estranho; Tuan (2005) a categoriza, claramente influenciado pelo sentir e pelo imaginar, 

como um pressentimento do perigo quando não existem circunstâncias reais que justifiquem o medo.  

Metodologia   

 Com o intuito de vislumbrar as emoções que os participantes sentiam ao estarem presentes no momento 

Geografia e imagem: contribuições para a (re)leitura  

da paisagem cultural 
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do festejo, foi dada especial atenção tanto para as respostas que eram fornecidas no momento da aplicação das en-

trevistas, como também para o modo como o entrevistado respondia a essas perguntas. Além da prática com esses 

materiais, realizamos uma descrição densa da manifestação, utilizando a redução fenomenológica husserliana para 

colocar a festa em destaque, visando a descrever os componentes imagéticos do festejo. Porém, não iremos nos 

debruçar sobre uma análise fenomenológica husserliana estática. Tomaremos apenas a redução como um aporte 

para a nossa metodologia. 

    A redução colocará entre parênteses a realidade do mundo bem como os conhecimentos científicos 

    que deles possamos ter; colocará entre parênteses, ainda, o homem enquanto ser natural, o eu  

    empírico, a Lógica e a Matemática. Desta forma, a redução nos prepara para a descrição dos atos  

    mediantes os quais eu percebo, imagino e julgo os objetos. Pela redução, nós vamos da experiência 

    do mundo às descrições das atividades do sujeito transcendental. (CAPALBO, 2008. p. 43) 

 Dando continuidade, juntamente com a descrição densa, analisamos as paisagens festivas produzidas no fes-

tejo e toda a potencialidade imagética que se cria na festa durante a formação do cenário religioso. Utilizando alguns 

pontos da metodologia de análise de paisagem cultural da escola alemã, como a valorização estética, as contribui-

ções dos elementos culturais, a participação espiritual, o processo temporal e a amálgama psicológica (ANDREOTTI, 

2013, p. 30). Este arcabouço metodológico será fundamental para complementar nossa análise sobre paisagem fes-

tiva, vislumbrando as imagens produzidas na festa, através do regime imagético diurno e noturno de Durand (2002), 

e a emoção dos participantes do festejo.  

Resultados parciais  

 Os santos no catolicismo são divindades fundamentais na história dessa religião, Oliveira e Araújo (2011, p. 

81) afirmam que a “igreja primitiva já venerava a Mãe e os Apóstolos de Jesus como santos”. A devoção e os símbo-

los iconográficos refletem este movimento de fé, e constituem o arcabouço identitário presente na manifestação. A 

Geografia, com ênfase na abordagem cultural, despertou, após a virada cultural, para a investigação das manifesta-

ções populares e do caráter subjetivo dos festejos, o qual pode ser observado através das imagens produzidas du-

rante o ritual, visto que a simbologia contida nos ritos tem representação significativa para a celebração. 

 O regime noturno da imagem (DURAND, 2002) define-se pela descida introspectiva do indivíduo, com a nega-

ção da negativa e a inquietude das inversões simbólicas. Os símbolos cíclicos constituem a repetição do tempo, da 

estabilidade estrutural do indivíduo. Assim, os indivíduos que almejam a proteção da divindade para não adoecerem 

ou se acidentarem, de certa forma, pretendem dar continuidade ao seu estado presente, afastando-se da enfermi-

dade através da graça divina. A dupla negação, contida nos símbolos cíclicos, aflora na prevenção de quaisquer male-

fícios que possam oferecer risco à vida do devoto. A negatividade está estruturada na enfermidade, que significa o 

potencial risco de falecimento. A proteção da santa da saúde — de forma semelhante a São Pedro dos Pescadores, 

mas realizado de maneira distinta — nega a representatividade da doença enquanto ameaça de morte, ameniza este 

medo através da fé na intervenção da santa, tornando o perigo do fim da existência minimizado através do milagre 

da cura.  

    Somos a favor da vida, especialmente como se manifesta na saúde de nosso próprio corpo. A inte- 
    gridade do corpo é o alicerce da nossa sensação de ordem e completude. (...) O corpo é nosso cos- 
    mos mais íntimo, um sistema cuja harmonia é sentida em vez de percebida simplesmente pela men
    te. Ameacem o corpo e todo o nosso ser se revolta? (TUAN, 2005, p. 140) 

 Quando o indivíduo apela para a divindade salvá-lo de algo ou algum acontecimento que coloque sua vida em 
perigo, ele realiza a descida introspectiva, e permite a interferência da santa em sua vida, configurando o caráter 
transcendental desta estrutura simbólica. As entrevistas e conversas realizadas no festejo afirmam esta reflexão aci-
ma. 
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Introdução 

 O presente texto apresenta os resultados da pesquisa intitulada “Territorialidades e Representações Soci-

ais de Cuiabá-MT”, que foi objeto de estudo da professora Sônia Regina Romancini, no período de 02 a 30 de 

maio de 2018, no Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais – LABOTER/IESA, da Universida-

de Federal de Goiás – UFG, sob a supervisão da professora Maria Geralda de Almeida. O tema em tela faz parte 

das investigações realizadas no projeto de pesquisa “Territorialidades e representações urbanas na Região Me-

tropolitana do Vale do Rio Cuiabá (RMVRC)” (UFMT/PROPEq). 

 O conceito de territorialidade que orienta este estudo é o apresentado por Sack (2011, p. 76), segundo o 

qual ela constitui “a tentativa, por indivíduos ou grupo, de afetar, influenciar, ou controlar pessoas, fenômenos e 

relações, ao delimitar e assegurar seu controle sobre certa área geográfica”. O teórico destaca que essa área 

será chamada de território e que a territorialidade é utilizada em relacionamentos cotidianos e em organizações 

complexas. 

 Segundo a teórica Jodelet (2001), a cidade oferece espaços, articula condições e as promove, para que 

seja vista, imaginada e representada de diferentes maneiras. Socialmente elaboradas e sempre em ação na vida 

social, as representações orientam e organizam condutas, comunicações e intervêm em processos como a difu-

são e a assimilação do conhecimento, definindo identidades sociais. 

 A cidade de Cuiabá teve sua origem pela mineração, em 1719.  No dia primeiro de janeiro de 1727 foi ele-

vada à categoria de vila, passando a denominar-se Villa Real do Senhor Bom Jesus do Cuyabá. Em 17 de setem-

bro de 1818 foi elevada à categoria de cidade. Em meados do século XX, a cidade contava com cerca de 50 mil 

habitantes.  

 Na década de 1970, os processos desencadeados pelo Governo Federal, no sentido de promover a 

“integração da Amazônia”, elegem Mato Grosso como fronteira do capital e Cuiabá, como  ponto estratégico e 

centro de decisões nesse contexto. A população urbana que era de 88.254 habitantes em 1970, atingiu 198.086 

em 1980, 395.662 em 1991, com estimativa de 590.118 pessoas em 2017 (IBGE, 2018). 

Problematização  

 As principais transformações na paisagem urbana, verificadas a partir da década de 1970, são decorrentes 

do processo de modernização socioeconômica regional e do intenso fluxo migratório. Nesse contexto, o novo/

moderno passa a substituir o histórico, o antigo e tradicional, de forma acentuada, conforme análise realizada 

por Romancini (2005).  

 Entre os fatores que impulsionaram o crescimento de Cuiabá, está a construção de Brasília, inaugurada 
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em 1960, bem como a política de “integração da Amazônia à economia nacional”, empreendida pelos governos mili-

tares. Cuiabá passa por novas dinâmicas urbanas após a implantação do asfalto, na década de 1970, com a ligação a 

Campo Grande, São Paulo e Goiânia, dando origem a um novo ciclo de desenvolvimento, segundo as metas estabe-

lecidas nos programas federais. 

 A partir desse período, a cidade de Cuiabá passou por intensas modificações, surgindo, a partir do sítio históri-

co, que evidencia aspectos da arquitetura dos séculos XVIII e XIX,  uma cidade moderna, verticalizada, com novas 

áreas residenciais, comerciais e industriais. As transformações ocorridas tiveram, entre outras consequências, a ex-

pansão horizontal e vertical da cidade, o aumento da especulação imobiliária, a falta de saneamento básico, a degra-

dação das áreas de proteção ambiental e dos mananciais urbanos, principalmente do rio Cuiabá, os problemas refe-

rentes ao trânsito, o desemprego, o subemprego e o aumento da violência urbana.  

 No contexto dessas transformações e permanências, o presente trabalho coloca em discussão as representa-

ções da cidade na contemporaneidade, tendo como base as entrevistas realizadas com estudantes de graduação e 

do mestrado em Geografia, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 

Metodologia  

 A metodologia adotada para a pesquisa é a abordagem qualitativa, caracterizada por uma compreensão deta-

lhada dos significados e características apresentadas pelos entrevistados. Sendo assim, ocorre uma valorização da 

maneira como cada indivíduo observa um determinado fato. Esta relação entre o indivíduo e o fato não deve ser 

apenas mensurada, mas também interpretada (RICHARDSON, 1999). 

 Entre os procedimentos adotados destaca-se o levantamento bibliográfico e a realização de entrevistas para a 

coleta de dados primários, com os seguintes representantes da cidade de Cuiabá: estudantes dos cursos de Geogra-

fia da UFMT: graduação e pós-graduação – mestrado (13 entrevistas) e egressos do mestrado (7 entrevistas), totali-

zando 20 pessoas entrevistadas. 

Resultados  

 Com base no resultado das entrevistas, o texto completo apresentará uma amostragem qualitativa acerca do 

mundo vivido pelas pessoas entrevistas, demonstrando como a cidade de Cuiabá é por elas representada, bem co-

mo suas críticas aos problemas apontados e as perspectivas em relação ao futuro da cidade. 

 Os tópicos de análise são os seguintes: 

- Como o(a) entrevistado(a) vê a cidade de Cuiabá; 

- Características que identificam o cuiabano; 

- Lugar na cidade que melhor representa Cuiabá; 

- Lugares que identificam Cuiabá; 

- Qualidade de vida em Cuiabá; 

- Parque e praças de Cuiabá; 

- O centro principal ou tradicional de Cuiabá: diferentes tempos e espaços, práticas socioespaciais do(a) entrevistado

(a); 

- Festas e/ou eventos de que o(a) entrevistado(a) participa em Cuiabá; 

- Perspectivas de Cuiabá no futuro. 
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Resumo Expandido (Contém introdução, problematização, metodologia, resultados) 

 A palavra Ipanema, que tem sua origem no tupi-guarani significa lago fedorento, rio imprestável ou ainda 

água imprópria para nadar e para pescar. Contudo, é notório que a representação do bairro carioca homônimo 

está muito distante desta definição.  

 De acordo com Peixoto (1994), a Villa Ipanema foi fundada em 1894 a partir de um desejo de José Antô-

nio Moreira Filho, que se encantou com o local e decidiu que ali perpetuaria seus negócios, como o segundo 

Barão de Ipanema. Nas palavras do autor. 

    No final do século XIX, muita areia e só o barulho do mar. Eis que surge um carioca da gema, de 
    origem nobre, pára, solitário, no meio do imenso areal e contempla o mar com o arquipélago 
    das Cagarras ao fundo, gira suavemente para a direita e encanta-se com a beleza do morro  
    Dois Irmãos. Outro giro e depara com a lagoa sublime emoldurada pelas montanhas. E não se 
    contentando diz: Aqui é o paraíso! Aqui perpetuarei meu título, fundando a Villa de Ipanema. E 
    assim foi feito (PEIXOTO, 1994, P. 17). 

 Somente pela breve descrição do autor, já conseguimos perceber que a Villa de Ipanema, futuro bairro de 

Ipanema só teria de aspecto negativo a acepção de seu nome, pois, graças à praia, a lagoa e ao relevo, ou seja, 

às suas belezas naturais, Ipanema foi se consolidando como uma área nobre da cidade, local de amenidades que 

carrega diversos símbolos e significados em sua representação. 

 Neste sentido, Ipanema foi se consolidando ao longo do século XX como um bairro que representa tanto 

a cidade do Rio de Janeiro, quanto seus cidadãos.Sendo assim, este trabalho tem como problemática central 

investigar como um bairro tão pequeno (apenas 1,67 quilômetros quadrados) pôde se consolidar como um es-

paço de fortíssima carga simbólica.  

 É importante salientar que esta pesquisa é fruto de um trabalho ainda muito incipiente deste primeiro 

ano cursando mestrado pelo programa de pós-graduação em Geografia na UERJ. Desta maneira, em nossas lei-

turas iniciais analisamos que foram diversos elementos que, principalmente entre as décadas de 1960 e 1970, 

fizeram Ipanema se tornar reconhecida nacional e internacionalmente, seja pela sua beleza, vanguarda, gla-

mour, dentre muitos outros aspectos.  

 Podemos destacar alguns destes elementos, tais como o jornal ipanemense, O Pasquim; a Bossa Nova, 

com músicas inclusive sobre o bairro, como Garota de Ipanema e Rua Nascimento Silva; o Cinema Novo; e, é 

claro, os próprios locais do bairro, como os bares e a praia, e obviamente as pessoas. Muitos nomes fizeram Ipa-

nema, como a atriz Leila Diniz, por exemplo.  

 Visto que, como mencionado anteriormente, nossa pesquisa ainda está em fase muito preliminar, selecio-

namos um dos elementos mencionados (o primeiro) acima como objeto de nossa investigação para a confecção 

deste artigo – o jornal O Pasquim. O semanário era a cara de Ipanema, irreverente e com linguagem extrema-

mente coloquial. Era um jornalzinho ameno, com muita imagem, muito desenho e ilustração, jogando com força 

o charme de Ipanema pra cima dos leitores (REGO, 1996, P. 17).  

 Logo, utilizaremos como metodologia dois livros a respeito do jornal, os quais contam sua trajetória e al-

A Construção Social do Bairro de Ipanema /  
Rio de Janeiro através do Jornal O Pasquim 
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gumas peculiaridades. São eles “Pasquim”, de Norma Pereira Rego e “O Pasquim e os Anos 70”, de José Luiz Braga. 

Além disso, as coletâneas de matérias do jornal: “Pasquim - Antologia - 1969 - 1971 - Vol. I” e “Pasquim – Antologia – 

1972 – 1973 – Vol. II”, com organização de Jaguar e Sérgio Augusto. Isto posto, acreditamos que com esse material, 

conseguiremos compreender mais claramente como o jornal contribuiu para a formação de uma identidade ipane-

mense (ou ipanemenha), a qual veremos que perpassa os limites do próprio bairro. E também, como a própria mar-

ca Ipanema, ajudou a alavancar o tabloide. 

 Como resultados preliminares, constatamos que o bairro de Ipanema não contempla apenas seus singelos 

limites espaciais, mas pelo contrário, ser de Ipanema, ou frequentar o bairro ou a praia, é sinônimo de ser carioca. E 

o carioca carrega consigo uma série de características que o diferencia dos demais cidadãos brasileiros. Portanto, 

nosso objetivo será analisar um desses elementos que ajudaram na consolidação da fama e simbologia do local.  
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Resumo Expandido 

 Sete Lagoas é um município mineiro que se localiza a cerca de 70 km de Belo Horizonte, e possui fortes 

relações sociais, culturais, populacionais e econômicas com a metrópole belo-horizontina, apesar de não fazer 

parte de sua região metropolitana, mas compor o seu colar metropolitano. Rica em um marcante e significativo 

patrimônio histórico cultural, assim como modos de vida, relações sociais e históricas, este município possui 

paisagens culturais de grande relevância para o Estado de Minas Gerais. Frente a este contexto emblemático, no 

âmbito da disciplina de Geociências e Cultura, realizamos um trabalho de campo que desencadeou nos questio-

namentos sobre tais percepções que buscamos analisar na construção deste artigo . 

 Posto isso, este trabalho tem por objetivo investigar a percepção dos setelagoanos sobre as paisagens 

culturais que se configuram no município de Sete Lagoas e suas representações no contexto urbano.  

 Partindo do método etnogeográfico, a pesquisa de campo foi realizada no mês de maio de 2017, no qual 

foram aplicados 36 questionários no centro histórico e urbano de Sete Lagoas no intuito de perceber e refletir 

como essa população percebe suas paisagens e sua história cultural. Na realização do trabalho de campo, consi-

deramos ainda, além das respostas registradas, alguns relatos que foram feitos pelos moradores durante as 

mesmas. Nesse sentido, o método etnogeográfico nos propicia essa conexão entre as diversas fontes e momen-

tos de interação para com os entrevistados. Essas percepções e construções dos sujeitos que revelam seus pro-

cessos culturais são constituídas a partir das realidades e signos que os remetem em diferentes tempos e espa-

cialidades, que nem sempre correspondem a linearidade de um questionário. Assim, como ressalta Claval (2007) 

é preciso considerar a multiplicidade de fontes e fatores que se revelam na construção sociocultural dessas pai-

sagens. Além disso, foi realizada uma pesquisa teórica e documental acerca da categoria de análise e dos pro-

cessos histórico-culturais da cidade de Sete Lagoas. 

 Neste trabalho, procurou-se abordar, refletir e questionar o contexto histórico e sociocultural do municí-

pio e a percepção da população com o mesmo, além do sentimento que a população tem com a paisagem que o 

envolve. Dentre os focos de investigação buscamos analisar ainda qual é a compreensão que os setelagoanos 

A percepção das paisagens culturais do Centro Histórico de Sete La-
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possuem da influência indígena, africana e de outras frentes de imigrantes (italianos, portugueses e japoneses, ale-

mães, judeus, “árabes”, “indígenas”, cubanos e chineses) na formação cultural do município. Nesse sentido, embora 

existam questionamentos acerca da valorização ou não dessas matrizes cultuais e, sobretudo, de suas paisagens cul-

turais através de símbolos e signos que se materializam num contexto cultural regional, há “interpretações do passa-

do que informam e legitimam esses valores em relação ao qual o espaço é construído para celebrar” (COSGROVE, 

2003, p.129). Essa construção de valores percepções, ainda segundo Cosgrove (2003, p.103) estão vinculadas ao fato 

de que “os seres humanos experienciam e transformam o mundo natural em um mundo humano através de seu en-

gajamento direto enquanto seres pensantes com sua realidade sensorial, material, histórica, cultural e imateri-

al” (Cosgrove, 2003, p. 103).  

 A partir da análise dos questionários observamos que a população de Sete Lagoas não possui muitos vínculos 

com suas paisagens culturais, apresentando desconhecimento da sua influência indígena, representada por popula-

ções nativas que viveram nesse território em tempos remotos; da influência africana, desconhecendo, inclusive, a 

presença de comunidades quilombolas presentes hoje no município, que comprovam e reafirmam essas relações. Já 

em relação às frentes de migração europeias que marcaram a formação identitária da população setelagoana, há um 

reconhecimento e valorização de sua presença e importância, contudo prevalece o desconhecimento sobre registros 

históricos e espaciais de tais influências. Apesar do reconhecimento estadual de paisagens culturais singulares de 

Sete Lagoas, vinculadas ao seu patrimônio histórico cultural, representado pela Serra de Santa Helena, Catedral de 

Santo Antônio, pelo Museu Histórico Municipal, o Museu Ferroviário e as diversas lagoas que compõem suas paisa-

gens cotidianas, a população local não apresenta vínculos de representatividade identitária e histórico-social para 

com os mesmos. Muitos entrevistados relacionaram esse desconhecimento à correria da dinâmica cotidiana do sete-

lagoano, que não tem tempo ou desejo de pensar ou refletir sobre a sua história, identidade e contextos culturais, 

processo esse revelado na própria dificuldade que tivemos de realizar as entrevistas. 

 Percebemos com essa pesquisa que a importância remetida às paisagens culturais de Sete Lagoas nem sempre 

refletem as relações locais dos munícipes para com as mesmas, o que indica a necessidade de maiores investimentos 

dos governantes em políticas que valorizem essa interações da população local com seu patrimônio e não apenas 

aquelas vinculadas ao incentivo do turismo de massa. 
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 Na evolução da Geografia Cultural, Carl O. Sauer aparece como o fundador da escola americana de Berke-

ley e dentre suas principais contribuições, influenciado pelo pensamento geográfico dos alemães, está a criação 

da disciplina Morfologia da Paisagem, onde é possível perceber a preocupação do autor em privilegiar as pes-

quisas da paisagem cultural, que pode ser entendida, de uma forma poética, como quadros pintados pelas co-

munidades locais, com inspirações baseadas em valores e crenças, entre outros. Neste sentido, Sauer entende a 

cultura como um somatório de elementos que possibilitam a transformação do mundo exterior pelo homem

(CLAVAL, 1999). 

 Assim, concluiu que diferentes paisagens e diferentes culturas exprimem a desigual capacidade de organi-

zação dos grupos (CLAVAL, 1999, p. 37). Neste âmbito, crescia o interesse dos geógrafos culturais por fatos reli-

giosos, abordando-se estes temas através dos signos expressos nas paisagens. Faz se importante destacar as 

transformações espaciais e comportamentais oriundas da religião, pois ela “imprime” em paisagens as constru-

ções, influencia no povoamento, cria espaços históricos e de morte nas cidades. Todos estes movimentos, alia-

dos as suas respectivas representações moldam lugares e atitudes, e, portanto, suas percepções. 

 Nesta perspectiva os lugares não podem mais ser entendidos meramente como espaços acrescidos de 

forma e função, mas sim, de sentidos elaborados por aqueles que os habitam e visitam. Para Raymond Williams 

(1982) a cultura é um sistema de significações que tem como objetivo permitir o funcionamento da sociedade 

global (CLAVAL, 1999). Portanto, é justamente a interpretação simbólica que os grupos e classes sociais atribu-

em ao ambiente somada ás formas estéticas e ideológicas estabelecidas que resulta nas representações da vida 

coletiva.  

 Para este estudo foi utilizado a metodologia de Kozel (2007) que visa decodificar a mensagem impressa 

nos desenhos elaborados por aqueles que vivenciam experiências num determinado espaço. Os Mapas Mentais 

são desenhos concebidos a partir das observações sensíveis da experiência humana num determinado lugar e 

não se baseiam em informações precisas e rigorosamente estabelecidas (HOLZER, 2006,p.202).  

 Hack Neto (2015) descreve que desde os tempos mais remotos o homem e depois a sociedade se expres-

sam no tocante a seus espaços vividos ou percorridos por meio de representações. Paredes de caverna, blocos 

de rocha, pinturas rupestres, pergaminhos, papel e meio digital demonstram uma clara evolução do homem em 

relação à representação e, portanto, à comunicação. Estas manifestações expressivas estão carregadas da pró-

pria cultura, dos valores que regiam aqueles grupos (caminhos, mitos, medos, lendas, entre outros) e demons-

travam sua forma de “ver” o mundo (KOZEL e GALVÃO, 2008). 

 Os Mapas Mentais são uma forma de representação da linguagem e a linguagem em si e podem ser ela-

borados com objetivos variados, com intuito de desvendar trajetos, lugares, conceitos e ideias (Kozel, 2005, 

p.145). Para analisar os mapas mentais, é preciso não pensar neles como meros desenhos sem sentido, e focar 

na intenção do que se quis representar (KOZEL, 2007). 

 O espaço percebido pela imaginação difere do vivido (do real) e o contrário também, no entanto, a expe-

riência realística tempera-se de parcialidades de imaginação (HACK NETO, 2015). E com a utilização de Mapas 

Mentais elaborados por cicloturistas, foi possível analisar a percepção do espaço urbano-turístico de Curitiba. 

 Assim, a imagem de um determinado lugar pode variar dependendo de cada observador. No caso do tu-

Mapas Mentais e Cicloturismo  

Um Novo Olhar para o Espaço da Cidade de Curitiba  
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rista no espaço urbano o tempo todo que estiver transitando estará realizando suas observações. E dentre as práti-

cas de atividades de lazer e recreativas nos espaços urbano-turísticos das cidades, pode-se considerar relevante o 

uso da bicicleta, Vieira (2003) afirma que o cicloturismo não é uma competição, e sim uma modalidade sobre duas 

rodas voltada ao lazer, para praticar a agradável sensação de poder realizar viagens ou longos passeios com uma bi-

cicleta. 

 Em Curitiba, o sistema de aluguel de bicicletas, foi implantado recentemente pela empresa KuritiBike, e permi-

te que a infraestrutura existente, cerca de 20 km de ciclovias, ligue pontos de interesse turístico natural e cultural, 

podendo servir também ao deslocamento de turistas (CURITIBA, 2015). 

 Pazini (2015) afirma que o cicloturismo adotado pela KuritiBike, compreende o deslocamento de bicicleta com 

o proposito de lazer, no qual aação pedalar faz parte integral da experiência turística, seja como meio de transporte 

para o destino, ou pela sua utilização no destino para realização de roteiros turísticos locais. E assim potencializar um 

tipo de turismo que gera muitos benefícios como: receita similar comparada a outros turistas; captação de demanda 

especializada; uso de prestadores de serviços do lugar em favor da economia local; impacto ambiental reduzido pelo 

tipo de transporte utilizado e redução do tráfego; uso ou redefinição da estrutura de ciclovias; melhora da imagem e 

atratividade do destino; e aumento das atividades e opções de lazer para os próprios residentes, que compartilham 

deste estilo de vida (MRNJAVAC; KOVACIC; TOPOLSEK, 2014). 

 Esses roteiros turísticos criados para Curitiba são diferenciados e despertam um olhar inovador para o espaço 

urbano-turístico, melhorando a imagem e atratividade do destino. Além disso, propicia um aumento de atividades e 

diferentes opções de lazer também para os moradores da cidade. 

 O ciclista e o cicloturista carregam consigo um carisma natural. Ele reflete de forma saudável o desejo de liber-

dade e aventura que está incutido em todo ser humano. Durante as viagens algumas pessoas impressionam-se, ou-

tras identificam se com o que estão fazendo, e tentam de alguma forma se aproximar uns dos outros (Vieira, 2003). 

 Portanto pode-se afirmar que o cicloturismo propicia no imaginário dos turistas diferentes sensações e repre-

sentações visuais. Segundo Kozel (2002, p. 223) “o conhecimento imaginário origina-se a partir da reprodução de 

uma imagem visual, que substitui o real através da lembrança, provocada por fragmentos do real [...] 

 O cicloturismo propicia às pessoas esse conhecimento imaginário de forma diferenciada, porque o uso da bici-

cleta traz consigo outras características e diferentes signos e referências “comuns” da cidade. Possibilita um novo 

olhar e uma nova imagem que o turista em sua experiência e vivência na cidade pode levar consigo e com sua histó-

ria. 
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    Hoje preferimos considerar que a alma do lugar são os criadores humanos – escritores,  
    artistas –, cuja inesgotável fecundidade concede uma aura quase mágica às paisagens  
    em que vivem, ao mesmo tempo em que se nutrem daquilo que esses lugares privilegi- 
    ados lhes dão (SAVATER, 2015, p. 11). 

 Interessa-nos desvelar as relações estabelecidas entre os escritores e a cidade de Fortaleza, capital do 

estado do Ceará. Relações que deixam rastros materiais e imateriais traçados a partir de suas vidas e de suas 

obras.  

 Implica pensar quem são esses escritores: José de Alencar, Adolfo Caminha, Rachel de Queiroz, Jáder de 

Carvalho, Rodolfo Teófilo, Antônio Sales, entre tantos outros. Onde viveram? Por quais lugares passaram? Com 

quem conviveram? De que maneira suas vivências e experiências aparecem em suas obras? Que obras são es-

sas? O que, portanto, os escritores e suas obras nos revelam da cidade de Fortaleza? Num segundo momento, 

uma cartografia literária deve ser elaborada, pois se por um lado é possível cartografar os lugares vividos pelos 

escritores, muitos deles tornados espaços de referência cultural na cidade, por outro as tramas que imaginaram 

também possuem mapas bem próprios (MONTEIRO, 2002).  

 Assim, uma Fortaleza literária pode ser pensada. Maneira de elaborarmos uma distinta geografia para a 

cidade e mesmo de fomentar caminhos e roteiros capazes de descortinar novos caminhos da cidade, próximos 

de uma viagem literária, de um turismo literário, de uma poética da geografia (ALVES et al, 2014; MARANDOLA 

JR; GRATÃO, 2010; ONFRAY, 2009), capazes de evidenciar espaços e lugares pouco conhecidos do público em 

geral, mas de grande importância para a história e geografia de Fortaleza. 

 Concordamos com geógrafos como Wright (2014), Lowenthal (1985) e Claval (2010), que outras geografi-

as podem ser reveladas a partir do olhar de geógrafos não profissionais, isto é, de sujeitos que de um modo ou 

de outro também contam o mundo a partir de suas vivências e experiências: pintando, escrevendo, tocando, 

dançando, enfim, vivendo. Da mesma forma, corroboramos com Meinig (1983), que vê para os geógrafos a pos-

sibilidade de uma escrita criativa sobre a Terra a partir da aproximação com as humanidades, sobretudo, com a 

literatura. Segundo ele, somente quando escrevermos livros e ensaios suficientemente penetrantes e poderosos 

na elucidação da vida, da paisagem e dos grandes temas de geografia é que vamos constituir firmes ligações 

com a literatura.  

 Para a apreensão da cidade de Fortaleza nos concentramos, portanto, nos escritores: romancistas, contis-

tas, cronistas, poetas. Estes também (re)escrevem a cidade, ilustram o seu cotidiano, dão significado às suas 

formas, conformam uma geografia singular. E que geografia é essa?  

 Uma geografia talvez mais sensível, mas não menos precisa. Uma geografia literária por epistemologia 

(pois reconhece outras formas de escrita geográfica) e ontologia (porque somos nós seres-no-do mundo que 

instituímos geografias) fundamentada nas experiências geográficas.  

 Cabe perguntarmos de início: é possível desvelarmos uma geografia de Fortaleza a partir do olhar dos 

escritores? Como suas vidas e suas obras podem nos ajudar na elaboração de um distinto olhar sobre a cidade? 

Cidade literária: a Fortaleza de Adolfo Caminha 
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Que cartografia pode ser imaginada e elaborada a partir delas?  

 Diante de tais interrogações, iniciamos o trabalho buscando pelas imaterialidades e imaterialidades que con-

formam novas tecituras sobre a cidade, aspectos que constituem uma Fortaleza literária. Partimos do pressuposto 

que essa Fortaleza literária pode ser revelada se analisarmos com mais acuidade as vidas e as obras de escritores 

cearenses. Maneira teórica e metodologicamente diferente de apreendermos a geografia da cidade, pelos caminhos 

daqueles que a vivenciaram, imaginaram, escreveram e reescreveram, dando novos conteúdos e significados às suas 

formas.  

 Para isso, há a necessidade de pesquisar quais escritores e obras podem ampliar o leque compreensivo e ana-

lítico sobre a cidade de Fortaleza. Em seguida mapearemos os lugares que envolvem a vida e as obras de tais escrito-

res. Por fim, organizaremos roteiros geoliterários passíveis de serem trabalhados com estudantes de geografia e de 

língua portuguesa de escolas públicas e privadas, e mesmo com viajantes / turistas / excursionistas.  

 Vale salientar que nesse primeiro momento nos concentraremos na vida e na obra de Adolfo Caminha (1867-

1987), mais especificamente em seu romance A Normalista, publicado em 1893; conhecida obra que aborda a pro-

vinciana Fortaleza do final do século XIX: suas características urbanísticas, mas também a vida cotidiana de seus mo-

radores (ALBUQUERQUE, 2000). 

 Levando em consideração as possíveis contribuições reveladas, além da finalidade cientifica, é possível com-

preender que o projeto também tem relevância social, quando assume a função de valorizar o patrimônio cultural 

material e imaterial da cidade. A metodologia que será aplicada pode ser levada para diferentes pontos de Fortaleza 

e pode gerar contribuições e informações, trazendo a possibilidade de tornar esses pontos acessíveis e (re)

conhecidos para diferentes grupos sociais. 
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Saberes e Sabores  

Conhecer e valorizar os sabores e saberes cul-

turais do mundo rural. Identificar elementos 

simbólicos do mundo rural – os saberes, os 

sabores e fazeres na cozinha. Saberes do sa-

bor como patrimônios culturais, construídos 

historicamente, ligados à prática, ritos, sím-

bolos e tradições. Sabores como expressão de 

geograficidades, solidariedades e convivên-

cias. Os sentidos enquanto mediadores da 

experiência geográfica, permitindo novas al-

ternativas e visões de mundo. Geografia e 

sabor na compreensão da nossa existência no 

mundo.  

Eixo | Territorialidades, Representações, Gestões 
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Introdução e problematização 

 “Fenomenologia do ser-geográfico” investiga a constituição do modo geográfico de ser do homem em 

suas regiões existenciais: andar, comer, tocar, sentir, ver, ouvir, falar, lembrar, agir são apresentadas fenomeno-

logicamente enquanto fundação dos modos próprios das possibilidades da vida humana no mundo. Certamente 

não há possibilidade alguma de eleger qual região é mais importante, pois a sinergia dos elementos constituti-

vos da existência, a plenitude da vida humana se conforma no equilíbrio próprio que torna qualquer erguimento 

de conhecimento uma construção necessariamente interdisciplinar (MARANDOLA JR., 2017).  

 Na investigação das essências do sabor e do fundamento do comer nos deparamos com o ditado “a ale-

gria vem das tripas”, ouvida certa vez de um velho padre diocesano em uma cidadezinha do litoral-sul da Bahia. 

Essa frase popular recorrente na região, também é compartilhado nos versos de Cora Coralina (2001, p.53): 

“Bem por isso mesmo diz o caboclo: a alegria vem das tripas — barriga cheia, coração alegre. O que é pura ver-

dade”. A alegria, satisfação, plenitude é mesmo um dos fundamentos do comer. Estar de barriga cheia nos ga-

rante uma inicial vitalidade biológica sobre nossa necessidade material-energética para ser e continuar sendo. 

Sentir o gosto e com ele encher a barriga é um arrebatamento fundante dessas mesmas dimensões.  

 Aqui propomos uma fenomenologia do ser-geográfico tendo o sabor enquanto aproximação de lugares. 

Esta investigação é possível a partir da escala da experiência (MARADOLA JR., 2016) dessas condições vividas por 

nós, corporalmente, junto às pessoas que se enquadram em cada uma das regiões existenciais que perfazem 

nossos mundos. Ou seja, em relação à, e sendo-com outros (HEIDEGGER, 2012) é que tomo consciência e distin-

go minhas regiões existências. Para saber, por exemplo, que aquele sabor e saber-fazer da comida da minha 

família é constituído/constitui minhas experiências e reverberam em minhas preferências de gosto e, não exata-

mente de um sabor/gosto universal, é necessário que eu prove outros sabores, em outros lugares, com outras 

pessoas.  

 Que significa então a relação entre pessoas em seus lugares e sabores na investigação do conhecimento 

geográfico enquanto modo de ser? Podem os lugares se encontrar mesmo enquanto geograficamente distintos 

e afastados? Qual a relação entre lugar e sabor ao ponto de esse último arrebatar o primeiro numa condição de 

“ser-situado”, como proposto por Marandola Jr. (2016), que nos faz ir construindo e ressignificando nossas rela-

ções com os próprios lugares e suas pessoas, comidas e sabores que daí emergem? Lugares distintos podem se 

conectar? Se sim, qual o elemento pelo qual vive essa conexão? Aqui pode haver mais pontes sobre abismos, do 

que abismos simplesmente. Como afirma Palhares (2014, p.26) “Geografar os saberes e sabores é reforçar a 

relação ser-estar no mundo”. 

Objetivos 

 A partir de nossas experiências, um migrante baiano e uma paulista com família mineira, buscamos com-

preender como os sabores, distanciados geograficamente de nossa atual situação, desencadeiam memórias de 

lugares e tempos distintos no contato com outras realidades.  

Fenomenologia do ser-geográfico: o sabor enquanto  

aproximação de lugares e tomada de consciência 
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Metodologia 

 Esse trabalho se desenvolverá tendo por base o relato interpretativo de nossa experiência, geógrafos autores, 

acerca dos sabores e saberes que envolvem o fundamento do comer: Henrique, baiano, há 4 anos morando no inte-

rior paulista e Elisabete, paulista, há 8 anos afastada da comida mineira feita pela avó. Compartilhamos do entendi-

mento que adotar a fenomenologia enquanto método consiste em partir e voltar-se à experiência na busca da com-

preensão dos fenômenos, relacionando existência, consciência e percepção (MARANDOLA JR. 2012, 2016). 

Henrique: a lembrança da terrinha na Bahia do São João 

 Chegando em terras limeirenses no ano de 2014, neste Estado de São Paulo, o primeiro mês de junho foi vivi-

do com muito estranhamento. Pode parecer óbvio que lugares diferentes vão ter suas próprias constituições, mas 

não descobrimos isso até que nos retiramos do lugar que nos é de origem. Foi preciso que eu saísse da Bahia para 

perceber em mim mesmo o que era o baiano que me constitui. Aqui no Estado de São não existe São João, mas exis-

te Festa Junina. Entre um conflito e outro, modos de ser e fazer iam se manifestando, onde um tentava sobrepor o 

outro. Mas o que era meu, de minha experiência, sempre prevalecia de algum jeito. Canjica de São Paulo não é canji-

ca, e aqui nem existe mungunzá! Devo utilizar o leite de coco industrializado e confiar a ele o meu mungunzá? Ou 

devo arranjar um coco seco e dele tirar o leite, leite de coco, como sempre eu vi fazer e fiz junto de mãinha e de mi-

nha vó? Onde estavam as crianças soltando bombinhas junto às fogueiras acesas no meio das ruas? E os licores de 

jenipapo e de mel de cacau? Que fizeram do amendoim cozido com casca ainda com terra? Casca preta que dá ao 

amendoim um sabor especial, um gosto de São João lá das terras da Bahia. 

 Certamente não desapareceram, mas foram ressignificados, reelaborados e manifestados de um outro modo 

pelas constituições deste novo lugar. De que modo essas experiências de lugares e sabores tão diferentes e distan-

tes se aproximam e se conectam nas geografias cotidianas que construímos a partir de nossas experiências? Foi pela 

vivência de outros modos de ser e de fazer as comidas de São João da Bahia, aqui em São Paulo através das Festas 

Juninas, que a baianidade se mostra e se afirma no baiano que sou, em terras paulistas. 

Elisabete: saborear a cozinha mineira estando em São Paulo 

 Muito me admirou quando eu em 2008, já adulta, visitei algumas cidades mineiras em trabalho de campo na 

graduação em Geografia e provei nos pequenos restaurantes tradicionais de Minas uma comida que me remetia à 

minha vó Zizinha. Como era possível o cardápio e o sabor ser tão parecidos à alimentação que me sustentou na in-

fância, feita em São José dos Campos (sudeste paulista) no fogão a lenha da matriarca vinda de Caratinga (norte mi-

neiro)? Foi então em Minas que me dei conta que eu saboreava a cozinha mineira todos os dias em outro estado e, 

ainda foi lá que, mesmo estando distante de minha avó me senti mais perto de casa.  

 Essa experiência me proporcionou no contato com outros lugares, “aquele mesmo” sabor – o sabor da minha 

infância pela couve e taioba rasgadas, angu sem sal, torresmo pururucado guardado na lata de banha de porco, tutu 

de feijão, além de sequilhos, brevidades e doce de leite embrulhado na folha de bananeira. E esse sentido surgiu na 

intersecção de minhas experiências com as do outro, na relação inextrincável da subjetividade e intersubjetividade 

“que formam sua unidade pela retomada de minhas experiências passadas em minhas experiências presentes, das 

experiências do outro na minha” (MERLEAU-PONTY, 1996, p.18). Foi preciso que eu estivesse presencialmente em 

Minas para me lembrar dos gostos de minha infância no estado de São Paulo e então retornar para Minas, tendo 

esta como referência para o saber-fazer da cozinha de minha avó. Ou seja, no contato com outro lugar/tempo/sabor 

reconheci minha própria experiência existencial antes irrefletida na cotidianidade do fundamento do comer. E então 

me senti satisfeita com a alimentação em Minas, uma alegria que estava nas tripas, vinha da memória e tomava meu 

ser por completo: meu corpo era lugar nutrido (SERRES, 2012).  

Avaliação dos resultados preliminares: considerações acerca do sabor 

 Lugares e momentos podem ser memorados pelo sabor, podem ser experienciados e vivenciados pela comida 

que lhes fazem referência. “O sabor da geografia pode conduzir ao entendimento mais estreito homem-lugar e de 



 

 

sua identidade territorial” (GRATÃO; MARANDOLA, 2011, p.65), assim, investigaremos com nossas experiências os 

sabores baianos e mineiros que se aproximam/distanciam em terras paulistas em tensão às memórias desses e ou-

tros sabores que acionam lugares e tempos distintos e que, contudo, proporcionam que em relação aos outros to-

memos consciência de nossa própria existencialidade enquanto seres-geográficos que somos. 
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Resumo Expandido 

 As ‘quitandas’ são alimentos que historicamente fazem parte dos gêneros alimentícios produzidos e con-

sumidos por comunidades negras e rurais, e este hábito foi incorporado pelas cozinhas mineiras desde o perío-

do colonial até os dias de hoje. Para Bonomo (2015), a palavra “Quitanda” é de origem africana (quimbundo), 

correspondendo a uma palavra derivada de Kitanda, que representa o tabuleiro onde esses alimentos são ex-

postos e vendidos nas feiras. 

 Segundo Eduardo Frieiro (1982), as ‘quitandas’ são tipos de alimentos cujo uso está associado ao lanche, 

à merenda e ao café. Bonomo (2015, p. 32) considera que atualmente os brasileiros reconhecem as ‘quitandas’ 

como “o conjunto da pastelaria caseira, tais como bolos, biscoitos, rosquinhas e broas”. 

 Por estas e outras relevâncias, este artigo faz parte de uma série de pesquisas de que vêm sendo desen-

volvidas pelo Grupo de Estudos Culturais e Etnogeográficos – GECES, vinculado ao Laboratório de Geografia 

Agrária do Instituto de Geociências da UFMG, e a um projeto de extensão na temática da Geografia dos Alimen-

tos, dos Saberes e dos Sabores Tradicionais (Intercâmbio entre UFMG/UFG e UFS) que estudam as quitandas 

quilombolas do Vale do Jequitinhonha e do estado de Minas Gerais sob o viés da Geografia Cultural. Nestes es-

tudos problematiza-se em que medida as ‘quitandas’ representam ainda verdadeiros “produtos identitá-

rios” (MENEZES, 2011; CARMO & DEUS, 2017; 2018) dos grupos populacionais, uma vez que carregam em suas 

receitas e sabores as relações do cotidiano das comunidades e da vivencia local, principalmente, das mulheres 

quilombolas, representando ainda a sua ligação e interação socioespacial com o território tradicional.   

 Desse modo o maior objetivo desse artigo é o de analisar a identidade cultural manifestada por comuni-

dades quilombolas do estado de Minas Gerais, por meio do “saber-fazer” local e regional das comunidades, a 

partir da análise e compreensão das dinâmicas socioculturais que estas mulheres apresentaram durante a reali-

zação do III Festival da Cultura Quilombola de Minas Gerais – “Canjerê”, onde elas tiveram a oportunidade de 

expor em uma feira suas produções alimentícias e artesanais. O III Festival Canjerê ocorreu em maio de 2018 e 

foi organizado pela Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais – N’GOLO, juntamente de seus 

parceiros institucionais e é o maior evento de valorização da cultura das comunidades quilombolas que estão 

Quitandas Quilombolas: Os Alimentos Tradicionais e as Manifesta-

ções Culturais no Fortalecimento Identitário do  

III Festival da Cultura Quilombola de Minas Gerais – “Canjerê” 
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espalhadas por todo o estado de Minas Gerais, e de promoção da visibilidade destas riquezas culturais na capital 

mineira, enquanto um patrimônio imaterial. 

 Durante a programação de três dias do evento – além da Feira composta por quarenta barracas –, ocorreram 

também apresentações de grupos culturais, reuniões de fundo político em torno da luta pelos direitos quilombolas, 

momentos de integração entre lideranças e referências comunitárias e regionais. A fim de identificar a variedade de 

produtos presentes na feira, realizamos uma coleta de dados por meio da aplicação de questionários e observação 

participante, buscando ainda reconhecer quais alimentos mais representam a culinária quilombola mineira e como 

os quilombolas os valorizam enquanto patrimônio cultural, desejando nesse sentido, expô-los na feira, enquanto um 

símbolo significativo de sua identidade cultural.  

 Pôde-se perceber uma variedade de produtos artesanais e alimentícios e neste artigo daremos prioridade à 

grande presença que as “quitandas quilombolas” tiveram nas barracas da feira. Além disso, foi possível se realizar 

um estudo comparativo dos tipos de quitandas produzidas em maior ou menor escala, por cada comunidade, e sa-

ber quais foram os tipos de alimentos associados a esta produção e utilizados nas receitas, por região mineira repre-

sentada na feira. 

 Para além da descrição dos itens produzidos e comercializados durante a feira do Canjerê, realizamos ainda 

uma discussão sobre as dimensões das similaridades e diferenças do “saber-fazer” quitandas enquanto um dos ele-

mentos da construção identitária quilombola na contemporaneidade. 

 Para a construção destas análises foi necessária à realização de uma substancial pesquisa bibliográfica das 

abordagens da Etnogeografia e da Geografia Cultural contemporânea, além de entrevista semiestruturada junto à 

Comissão Organizadora da Feira e do Festival Canjerê, além de quilombolas envolvidos com a produção e comerciali-

zação das quitandas durante a feira, utilizando-se de trechos dos relatos de vida e experiências dos entrevistados 

para com a questão da identidade e da luta pelo reconhecimento das comunidades quilombolas. 

 Vale ressaltar que o ofício das Quitandeiras foi declarado Patrimônio Cultural do estado de Minas Gerais por 

meio da Lei 22.454/2016, que em seu Art. 2º declara que: “Compete ao Poder Executivo adotar as medidas cabíveis 

para o registro do bem cultural de que trata esta lei, nos termos da legislação vigente”. (MINAS GERAIS, 2012). Por-

tanto, as problematizações aqui desenvolvidas e de acordo com os estudos recentes de Carmo & Deus (2017, p.16) 

apontam que, apesar de estas iniciativas assumirem um alto nível de importância para os registros do patrimônio 

imaterial, “existe uma preocupação sobre os impasses que a produção de quitandas continua enfrentando para que 

haja viabilidade de sua continuidade, enquanto um ofício e, também, enquanto força produtiva de subsistência”, 

além de uma das alternativas de etnodesenvolvimento comunitário. 

 Outra consideração é sobre a importância do Festival Canjerê e da Feira como instrumentos políticos de afir-

mação identitária das quitandas quilombolas e outros alimentos tradicionais. É relevante assinalar que pode se con-

siderar que as festas relatadas são espaços de múltiplas vivências e experiências humanas, e que as festividades tra-

zem novas funções às ocupações, às organizações e às formas espaciais, além de que “(...) inúmeras interações 

emergem entre os diferenciados agentes e elementos que se inter-relacionam no momento da festa (que cria uma 

rede de intersubjetividades)”. (DEUS et al., 2016, p. 363) 

 Posto isto, dar maior visibilidade para as questões quilombolas por meio de suas manifestações culturais tem 

sido ainda o caminho mais percorrido pelas comunidades e suas entidades representativas, mas seu reconhecimen-

to intelectual, de tecnologias sociais e fazeres tradicionais, repassados de geração em geração, ainda devem ser alvo 

das políticas públicas de patrimônio e titulação dos territórios para sua valorização e continuidade. 
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Maria de Fatima Ferreira Rodrigues 

 

 Neste trabalho narramos o processo organizativo das mulheres que participam da Feira Agroecológica da 

Várzea Paraibana que se realiza semanalmente, desde 2002,  no Campus I da Universidade Federal da Paraíba, 

uma experiência que congrega aproximadamente 70 famílias camponesas assentadas da Reforma Agrária dos 

municípios de Sapé, Cruz do Espírito Santo, Conde e João Pessoa municípios localizados no  estado da Paraíba, 

Brasil, organizados em torno de um projeto de produção e comercialização de hortaliças, frutas, grãos, alimen-

tos típicos da culinária regional etc, que resultam de manejos agroecológicos. 

 O estudo se justifica tendo em vista a história social do campesinato brasileiro responsável pela produção 

de aproximadamente 70% dos produtos que abastecem o mercado interno  brasileiro; mas também se vincula 

aos debates sobre segurança alimentar no contexto nacional e internacional, e tem sua importância no campo 

dos Direitos Humanos, visto que o contexto que deu origem a Agroecologia teve seu nascedouro na crise socio-

ambiental decorrente do uso indiscriminado da natureza como recurso, que desaguou em questionamentos 

sobre a racionalidade econômica e tecnológica dominante e sobre temas que dizem respeito aos direitos funda-

mentais, coletivos e difusos.  

 Também fundamenta a experiência a problemática socioambiental que tem demandado a incorporação 

de valores e práticas contrárias ao consumismo exacerbado e valorativas da natureza, base da construção de 

uma nova racionalidade produtiva, e sustentável do ponto de vista ecológico e social (Leff, 2002). Esse debate 

possibilita trazer à cena acadêmica sujeitos sociais que ocupam lugares significativos na sociedade, produtores 

de uma agricultura livre de agrotóxicos, cuja voz costuma ser obscurecida, seja pelo assujeitamento da acade-

mia aos discursos científicos neutralizantes, seja porque durante décadas os temas vinculados ao campo brasi-

leiro foram secundarizados frente aos argumentos de que o Brasil é um país predominantemente urbano.  

 As atividades produtivas desenvolvidas pelas mulheres, sobretudo no que concerne à produção de ali-

mentos da culinária regional, envolvem diferentes faixas etárias, e têm contribuído para promover a inserção 

social, a politização, além do protagonismo feminino. 

 Nos municípios já mencionados as mulheres vivem e trabalham como a maioria de outras mulheres que 

habitam o campo  brasileiro, especialmente  em pequenos municípios. Além de exercerem as funções domésti-

cas que lhes são atribuídas desde criança, e que se colocam para elas, com frequência, de forma naturalizada, 

ocupam também funções políticas, administrativas e produtivas. Embora nesses municípios os dados censitários 

sobre o quantitativo de mulheres revelem-se semelhantes ao da população masculina (Censo 2010), sua inser-

ção nos espaços públicos demanda ampliação, visto que o poder de decisão no espaço público se encontra ma-

joritariamente ao encargo dos homens. Fazemos esse registro em decorrência desta pesquisa revelar que a par-

ticipação da mulher em diretorias das associações, na casa legislativa dos municípios citados e em cooperativas 

mantem-se em números insignificantes. Quanto aos postos formais de trabalho, quando esses são disponibiliza-

dos para as mulheres camponesas, via de regra, se limitam ao dito “trabalho feminino”, algo que não ganha lu-

gar nas estatísticas oficiais, pois costuma ser classificado como ajuda. Portanto, ponderamos ser coerente afir-

mar que parte considerável do trabalho feminino é invisível, mesmo quando as mulheres executam igualmente 

as mesmas atividades que os homens, conforme  caracterizou  Delphy (1998) essa prática social. Podemos afir-

mar ainda que as mulheres do campo têm pouca participação como beneficiárias nas políticas públicas, embora 

as mesmas sejam impulsionadas por cotas, proposição adotada durante o Governo Popular, para o uso  dos re-

Narrativa sobre a memória social da produção de alimentos  
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cursos públicos.  

 Por ser o ponto central de nossa reflexão os processos organizativos das mulheres no que tange à comerciali-

zação de alimentos como tapiocas, beijus, bolos de milho,  macaxeira entre outros, destacamos a importância que 

têm como guardiãs da memória social do campesinato visto que recorrem  aos registros e promovem a divulgação 

de uma série de alimentos que era pouco usual encontrá-los no formato e com os ingredientes que encontramos, 

atualmente, nessa feira semanal o que constitui um diferencial nesse tipo de mercado. 

 Os procedimentos metodológicos adotados tiveram como base a realização da observação semanal durante 

quatro meses e de conversas informais e entrevistas com as camponesas que comercializam os alimentos típicos da 

culinária regional, bem como com as lideranças políticas e organizações sociais que acompanham essa experiência 

de comercialização solidária, desde o princípio. Do ponto de vista metodológico adotamos a história do tempo pre-

sente, também denominada de História Oral, cujos procedimentos são ancorados primordialmente em fontes orais 

produzidas a partir do contato direto com as protagonistas e entrevistadas, em suas barracas, por ocasião da comer-

cialização de seus produtos, ou em suas unidades produtivas, durante a realização de trabalhos de campo.  

 Secundariamente recorremos a outros documentos relacionados aos processos organizativos, como atas de 

reuniões, além de fotografias e documentos relacionados às políticas públicas, na perspectiva que sugere  Le Goff 

(1994, p. 545) sobre o documento, quando afirma que  

    [...] o documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da sociedade  
    que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder. Só a análise do documento 
    enquanto monumento permite à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientifica 
    mente, isto é, com pleno conhecimento de causa. 

 Do ponto de vista teórico nos apoiamos em Wortmann (1989) para dialogarmos sobre a organização familiar e 

suas hierarquias no campo; Siliprandi,( 2009) no que concerne a organização política das mulheres, sobretudo a par-

tir da adoção da Agroecologia como paradigma, visto ser esta uma estratégia adotada pelo grupo em seu todo. Ain-

da sobre a Agroecologia dialogamos com Altieri (1989)  e  Gùzman & Molina  (2005). 

 Para a compreensão do tema consideramos uma narrativa histórica feita por Scaglioni (2015) sobre as mulhe-

res da Borborema, em que relata as suas experiências de pesquisa no campo da Agroecologia, cujas origens na Paraí-

ba remetem a processos de resistência das mulheres camponesas desde Elizabeth Teixeira e Margarida Maria Alves 

até mulheres como Dona Socorro e sua filha, Maria do Céu, lideranças sindicais do Brejo Paraibano, engajadas no 

processo de construção da Agroecologia juntamente com as ONG’s que atuam na região. 

 Prévost, Esmeraldo e Guetat (2014) se destacam na fundamentação dessa pesquisa ao revelarem nuances da 

luta camponesa feminina, a partir da observação das diferentes articulações políticas que se dão no campo da Agro-

ecologia no Brasil, trazendo sobretudo os dados sobre as desigualdades que marcam as mulheres do campo, no 

mundo do trabalho, bem como os seus enfrentamentos, que resultaram na construção de espaços organizativos e 

plataformas políticas.  

 Esses estudos nos puseram em sintonia  com as mulheres da Várzea Paraibana, nos provocando a pensar so-

bre o que enfrentam no mundo do trabalho, na unidade familiar e nos espaços públicos, mas sobretudo nos insti-

gando a pensar sobre o lugar que ocupam na construção da Agroecologia e de uma alimentação saudável ancorada 

em suas próprias  matrizes culturais. 

 Diante das informações levantadas e das ações realizada concluímos que as mulheres que vendem alimentos 

da culinária regional na Feira da Várzea se encontram organizadas em associações, cooperativas comitês, conselhos 

municipais e grupos informais de produção, contudo as políticas públicas por elas acessadas ainda são insuficientes 

para atender as suas demandas. Da mesma forma o protagonismo e a cidadania demandam avanços em sua diversi-

dade de expressões. O grande diferencial que lhes conferem destaque é a comercialização e a produção de alimen-

tos ancorada em uma tradição que se reinventa cotidianamente. 

 Mais recentemente, observamos um maior protagonismo dessas mulheres, o que se revela numa participação 



 

 

mais expressiva nos encaminhamentos formais e questionamentos dirigidos ao poder público, a exemplo de estraté-

gias para viabilização das políticas públicas do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE). Contudo, ainda consideramos tais avanços insuficientes frente às demandas que têm 

esse segmento, por políticas públicas. 
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Miguel Bahl 

 

 O ato de cozinhar os alimentos possui um papel fundamental na evolução da espécie humana enquanto 

ser sociocultural. Lévi-Strauss (2004, p.84), em seus estudos antropológicos aponta a culinária como uma forma 

de mediação entre “o céu e a terra, a vida e a morte, a natureza e a sociedade”. Marca não apenas a passagem 

da natureza à cultura, mas é por ela e através dela que “a condição humana se define em todos os seus atribu-

tos” (LÉVI-STRAUSS, 2004, p. 197).  

 O impacto que o ato de cozinhar os alimentos (instituindo rituais de seleção, preparo e consumo alimen-

tar) trouxe para a dimensão sociocultural do desenvolvimento humano é indicada por autores como Boutaud 

(2011, p. 1214) que relaciona os processos iniciais acerca da utilização do fogo no cozimento dos alimentos (e o 

espaço de convivência que acaba sendo gerado por esta prática) como os “primeiros sinais de humanização”. 

Ou seja, a partir do momento que o fogo passou a ser administrável, uma nova dinâmica foi imposta ao ato ali-

mentar, que se transforma em uma atividade praticada em local e momento determinados, por uma comunida-

de de comensais (FERNÁNDEZ-ARMESTO, 2010). 

 Ao longo da história, o ambiente da casa sempre foi assimilado à representação de lar, em especial, o es-

paço referente à cozinha. Tanto que ainda hoje se utiliza a expressão “comida caseira”, remetendo não apenas 

ao fato de ser preparada dentro do espaço onde se reside (“casa”), mas porque envolve a perspectiva da parti-

lha da refeição com pessoas familiares, sem maiores constrangimentos (FISCHLER, 1998; PERTILE, 2013). 

 Assim, pode-se afirmar que a cozinha compreendida como o meio pelo qual ocorre a transformação sim-

bólica da natureza em cultura, informa muito por sobre um determinado contexto sociocultural através de seus 

ingredientes, técnicas, receitas, utensílios e organização e também pelas revelações que traz sobre os diversos 

processos e relações sociais, familiares, econômicas, culturais e afetivas. 

 No entanto, o estilo de vida contemporâneo, marcado pelo ritmo acelerado do cotidiano refletiu também 

no comportamento alimentar e na própria dinâmica de estruturação e utilização dos espaços domésticos. Se 

antes o sentido de casa fazia referência ao espaço da cozinha, com o decorrer do tempo, a alimentação parece 

se identificar cada vez menos com o universo doméstico. Se num primeiro momento os hábitos alimentares se-

paravam o tempo (representando a interrupção da jornada de trabalho, por exemplo) e estimulavam a sociabili-

dade familiar, atualmente observa-se que as práticas alimentares são marcadas pela demarcação de novos es-

paços (não mais restrita ao ambiente residencial) e velocidades (o abreviamento do ritual alimentar, em suas 

diferentes etapas, desde a preparação até o consumo), conforme atestam Fischler, (1998), Pertile (2013) e Ca-

nesqui; Garcia, (2005).  

 Poulain (2004) afirma que paralelamente à mundialização que a desloca, a industrialização corta o vínculo 

entre o alimento e a natureza, atingindo as funções sociais da cozinha, desconectando parcialmente o comedor 

de seu universo biocultural. A mudança da valorização social das atividades domésticas leva as indústrias agroa-

limentícias a se desenvolverem no espaço de autoprodução que representava a cozinha familiar. Ao propor pro-

dutos cada vez mais próximos do estado de consumo, a indústria acaba por atacar a função socializadora da co-

zinha. 

 A partir dessa contextualização, propõe-se refletir sobre as relações espaciais por meio da cozinha por 

“Casa com vida tem fogão gasto pelo uso” –  

As relações espaciais através da cozinha 
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meio de uma revisão bibliográfica, utilizando-se por exemplo da perspectiva de espaço vivenciado proposto por 

Bollnow (2008) e outros autores que possibilitam pensar geograficamente a relação espaço-sujeito em suas subjeti-

vidades, buscando compreender o sentido que as pessoas dão aos lugares e consequentemente a sua própria exis-

tência, dando vazão a emoção como uma possibilidade de se conhecer o real e conformar espaços, possibilitando 

assim uma ênfase nos significados, valores e propósitos das ações humanas (CLAVAL, 2002). 

 Para tal, compreende-se a cozinha não somente como um local de preparo e consumo alimentar, mas princi-

palmente um espaço de relações sociais. Essa discussão teórica parte das leituras e reflexões que vem sendo desen-

volvidas para o projeto de tese de doutorado da autora, que aborda a relação sujeito-alimentação-lugar como obje-

to de pesquisa. 

Referências 

BOLLNOW, O. F. O homem e o espaço. Tradução de Aloíso Leoni Schmid. Curitiba: Editora UFPR, 2008. 

BOUTAUD, J. J. Compartilhar a mesa. IN: MONTANDON, A. O livro da hospitalidade: 

acolhida do estrangeiro na história e nas culturas. São Paulo: Editora Senac, 2011. 

CANESQUI, A. M.; GARCIA, R. W. D. (orgs.). Antropologia e nutrição: um diálogo 

possível. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005. 

CLAVAL, P. A revolução pós-funcionalista e as concepções atuais da geografia. In: MENDONÇA, F.; KOZEL, S. (orgs). 

Elementos de epistemologia da geografia contemporânea. Curitiba: Editora UFPR, 2002. 

FERNÁNDEZ-ARMESTO, F. Comida: uma história. Rio de Janeiro: Record, 2010. 

FISCHLER, C. A “McDonaldização” dos costumes. In: FLANDRIN, J.-L.; MONTANARI, M. 

(orgs). História da Alimentação. São Paulo: Estação Liberdade, 1998. 

LÉVI-STRAUSS, C. O cru e o cozido (Mitológicas v. 1). São Paulo: Cosac & Naify, 2004. 

PERTILE, K. Comida de rua no Brasil: Relações Históricas e Conceituais. Rosa dos 

Ventos, v. 5, n. 2, 2013. Disponível em: 

<http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/rosadosventos/article/view/1896> Acesso em: 

21/02/2014. 

POULAIN, J.-P. Sociologias da alimentação: os comedores e o espaço social alimentar. 

Florianópolis/SC: Ed. Da UFSC, 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matheus Rodrigues Moreira 

Virgínia de Lima Palhares 

 Fascinados pelos saberes do ordinário, buscamos traçar aberturas e caminhos e me aventurar em direção 

à cozinha e suas geografias. Na teia complexa do cotidiano, as formas de habitar a Terra se renovam e ressignifi-

cam-se nas relações e fenômenos manifestados nos lugares de vivência e experiência dos sujeitos que se tor-

nam, constantemente, arcabouços de símbolos, signos e sinais de existências. A casa desperta como potência 

do cotidiano, âmago de atração da construção de saberes, valores e comportamentos sociais, ambiente domés-

tico impregnado de identidades e culturas.  

 O cotidiano é a completude da vida dos sujeitos. Repleto de rotinas, obrigações, se move em mistura com 

as novas descobertas, os encontros, as emoções, as relações sentimentais, a renovação dos saberes, muitas ve-

zes como ritual. No ordinário, o mundo é criado, construído na experiência do corpo que experimenta o mundo. 

A casa toma, então, os contornos do próprio corpo, tornando, também, pele (FELIPPE, 2010). 

 A casa habita o entre do mundo, sendo a vida doméstica cheia de regras, cheiros, sabores, valores, cores 

e tradições próprias, que dilata para o fora, enquanto outros mundos entram, pelas portas e janelas. Mundos 

que chamam e da casa são avistados. A casa é, portanto, nosso primeiro recorte de leitura de mundo, seja da 

educação familiar ao contorno das janelas que muitas vezes limita, mas é também a abertura propicia.  

 Guardiã dos elementos, entre os caminhos da água e do fogo, a casa manifesta os sentidos de purificação, 

renovação e transformação na carne dos sujeitos (FELIPPE, 2010). Água, fonte da vida para banhar o corpo, co-

zer os alimentos, tornar-se alimento e saciar a sede, fecundar o chão da casa, dando ânima aos sujeitos e fazen-

do brotar jardins, árvores, renovação. No fogo, a chama de fundação da casa. Os primeiros grupos, ao domar a 

fogo e construir casa, denominavam lar o  lugar do fogo que guardava as chamas para aquecer a habitação. As 

lareiras, ainda presentes em casas de regiões que alcançam baixas temperaturas, é o lugar do encontro, lugar 

central nas casas. Hoje, toda a casa tornou-se lar, construída em torno da chama da cozinha. Cozinhar para res-

taurar.  

 Tuan (1991) compreende o lar como estrutura central, repleto de sentidos e símbolos referentes a aspec-

tos familiares, de adensamento da identidade e memória do ser (TUAN,1991). Letícia Pádua, afirma ainda que 

“o lar é abrigo, segurança, aconchego [...]; outra característica comum a todos os lares é a sensação de limites. 

O lar tem variadas texturas, sons e odores e estes últimos marcam nossos sentidos e, frequentemente nossa 

memória” (PÁDUA, 2013, p. 54). O lar emerge de dentro, do corpo dos sujeitos, historiados e escoriados, marca-

dos por diferentes tensões de mundo; por isso pode ser pensado como a concha e o ninho, aos modos de Ba-

chelard (BACHELARD, 2000). 

 O ato de cozinhar manifesta-se como colocar sob a ação do fogo. A fervura e o vapor, a transformação da 

matéria, o aconchego, do cru ao cozido. A cozinha possui como elemento estruturante e fundante o fogo, que é 

dotado de uma profunda mística e de mistérios que sempre habitaram o imaginário humano. O fogo, elemento 

de transformação que destrói a matéria para restaurá-la, trazer o novo, rebrotar. 

 Cozinhar é um dos atos mais comuns na vida humana. Portanto, é um instante ordinário de revelação de 

nosso mundo vivido, do eu orgânico, real, simples.  A tradição alimentar revela um saber-fazer, que é  cultura 

local construída a partir dos saberes apreendidos na experiência, que se estruturam no corriqueiro, a partir das 

práticas e trabalhos ordinários. “O saber-fazer e o sabor, enquanto experiência geográfica, se mantêm como 

valores construídos ao longo da história de vida das pessoas” (PALHARES, 2014, p. 26), expressão de suas identi-

Percorrendo geografias de cozinhas 
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dades, o que nos move a valorar os hábitos alimentares, assim como as técnicas, saberes e tradições envolvidos nos 

preparos dos alimentos. 

 A cozinha, enquanto dimensão de vivência humana, atrelada ao ordinário, é construída através de uma geo-

grafia existencial, uma geografia fundada na experiência do ser com o mundo. Dessa forma, é possível desvelar geo-

graficidades (DARDEL, 2015) nos contornos desse lugar, formas singulares de relação humano-Terra. Nesse lugar do 

fogo que se prepara as refeições, combustível de reparação das necessidades do corpo, comida que se insere na cul-

tura e nas tradições dos sujeitos, saber popular, coletivo, mas também singular e doméstico, traçando linhas de con-

forto e identidade. 

 Mas, que cozinha é essa? Michael Pollan (2014), compreende que a cozinha possui o fogo como elemento 

fundante. O cozinhar possui o fogo em sua essência etimológica. Este deriva do latim ‘coquere’, que significa subme-

ter à ação do fogo (POLLAN, 2014). Portanto, o fogo encontra-se no centro da cozinha, lugar de revelação da arte de 

cozinhar. Enquanto elemento geográfico, o fogo possui função de renovação, transformação, envolvimento e con-

forto.  Na cozinha, o fogo transforma a matéria através cozimento, dando-a sentido de revelação existência humana. 

 Casa e cozinha compõem a trama cotidiana dos sujeitos. Contudo, o ordinário do mundo contemporâneo ten-

de afastar os sujeitos desses lugares, locus de existências, a partir do acúmulo de atividades, das rotinas de trabalho, 

de estudo, da lida nas ruas. Emergem-se, assim, questões sobre as relações dos sujeitos, esses lugares domésticos, o 

sentido da casa e da cozinha, as experiências nesses locais, o significado de suas existências no mundo. O ato de co-

zinhar nos tornou humanos. Foi através do processo de cozer os alimentos que alcançamos, compreendemos e 

constituímos nossa humanidade. (WRANGHAM, 2010). Se entendermos a cozinha como lugar onde construímos e 

desenvolvemos o processo de cozimento, é possível afirmá-la enquanto lugar de estruturação de nossa humanidade. 

A cozinha é lugar essencial de revelação da existência humana, onde estruturamos técnicas e saberes de manipula-

ção do fogo e dos alimentos, diferenciando-nos das outras espécies biológicas. 

 A partir das questões colocadas, buscamos, neste trabalho, abrir caminhos para uma geografia atrelada na 

existência humana, partindo da experiência do lugar-cozinha, nos apoiando em relatos e imagens sobre a cozinha de 

alunas e alunos da disciplina “Sabores e Saberes do Rural” do curso de geografia da UFMG. As imagens, construídas 

no imaginário do estudante, nos foi revelada não pela escrita, mas pelas cores dos lápis rabiscadas na folha de papel 

branco.   

 Construímos, então, nosso texto com duas aberturas: discutir os relatos produzidos pelos alunos e alunas, 

compreendendo as diferentes formas de relação com a cozinha, apoiando em discussões sobre sentidos, corpo e 

lugar, espaço doméstico; e, encontrar, no emaranhado da experiência humana, o telúrico na cozinha, a profundida-

de desse substrato que faz sonhar. Seu envolver interiorano é um convite ao despertar simbiótico do corpo, de en-

trega e busca, de descoberta, de permissão ao pertencimento.  O telurismo da cozinha está estruturado no fogo e 

na experiência. Os papéis coloridos apresentaram uma cozinha da globalização hegemônica, mas muito ainda uma 

cozinha originária, que nos remete ao espaço telúrico Dardeliano. Os relatos dos estudantes reforçaram a presentifi-

cação do lugar-cozinha. 

 A proposta de relatos em desenho desdobrou-se na busca por uma outra linguagem, “que permite aproxima-

ções mais diretas entre as preocupações dos alunos com a dimensão espacial da existência, central na ciência geo-

gráfica” (OLIVEIRA JR, 2006, p. 02 ) e que proporcionasse abertura para a criação de espaços do cotidiano. A partir 

dos desenhos, traçamos composições, sempre abertas para outras leituras, das experiências de cozinha dos alunos, 

considerando a densidade de objetos, detalhes, as cores, as diferentes perspectivas, que revela maior proximidade 

ou afastamento desse espaço. 
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Introdução 

 Engana-se quem concebe a gastronomia como algo dissociado da geografia, se ela está diretamente liga-

da à economia, a sociedade e a cultura de cada território e ali estabelece um diálogo simbólico. São vastos os 

exemplos regionais, no Nordeste brasileiro, das aspirais açucaradas do bolo de rolo, ao secular refresco do caldo 

de cana, o emblemático cuscuz e a charque brejeira, a tapioca com queijo coalho, o sururu, todos elementos 

gastronômicos oriundos de uma cultura híbrida que tem aporte nas propriedades naturais de que dispõe o am-

biente. 

 É como nos faz concluir Botelho (2007), relacionar a culinária e a geografia em suas diferentes fragmenta-

ções é inevitável, pois esta deriva de elementos sociogeográficos formadores das cozinhas regionais brasileiras. 

Mesmo por que, 

    O sabor da geografia pode conduzir ao entendimento mais estreito homem-lugar e de sua 
    identidade territorial. [...] Os sabores estão entre os símbolos utilizados por discursos identitá-
    rios para reagir diante da projeção de imagens e de um imaginário ligado à natureza e à cultu-
    ra, como os processos recentes no Brasil de tombamento de alimentos como bens imateriais: 
    patrimônio cultural (GRATÃO E MARANDOLA JR. 2011, p. 65). 

 Neste sentido, mantendo a reflexão sobre o Nordeste do Brasil, considere duas cozinhas distintas, a litorâ-

nea e a interiorana. A primeira, fortemente influenciada pela civilização do açúcar do século XVI, onde o contato 

direto com a Europa fez florescer os primeiros ramos de uma culinária marcante. No mais, considere ainda os 

condimentos provenientes da África, essenciais na elaboração de receitas que denunciam a intensa troca co-

mercial de produtos ocorrida ali, ainda no período colonial. No setor interiorano, marcado pelo clima semiárido 

e a escassez de rios perenes, onde o peso da escravidão foi relativamente menor em comparação ao litoral, o 

domínio da cozinha foi favorável aos indígenas e portugueses. Assim, técnicas de conservação portuguesas e 

processamentos alimentícios indígenas deram base a alimentação interiorana, sem esquecer os créditos à cria-

ção bovina e caprina e seus efeitos gastronômicos (BOTELHO, 2007).   

 Ademais, são justamente os efeitos gastronômicos da citada criação ocorrida no interior nordestino a que 

se pretende ater este trabalho, fazendo um recorte ainda menor, para trabalhar as especificidades pernambuca-

nas em sua Mesorregião Agreste, onde não é raro verificar as evidências de uma culturalidade enaltecida por 

seus concidadãos. De acordo com pesquisas científicas, documentos oficiais mantidos em cartório atestam a 

formulação, produção e tradição que circundam um laticínio agrestino contemporâneo à colonização, o queijo 

coalho, típico alimento artesanal (PAQUEREAU; MACHADO; CARVALHO, 2016).  

 De acordo com um estudo dedicado a trazer à luz detalhes sobre os primórdios do queijo coalho no 

Agreste pernambucano, Paquereau, Machado e Carvalho (op. cit.) relatam que já nas primeiras décadas do des-

cobrimento, na então Capitania de Pernambuco teve início a consolidação de uma tradição que repercutiu no 
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correr dos séculos. Em razão dos espaços reduzidos para à criação do gado, na zona da mata, o potencial causador 

de estragos à cana foi levado ao “Sertão” (área interiorana), onde adaptou-se produzindo excepcionais volumes de 

leite, essenciais para produção de queijo e doces. Para mais, 

    Pereira da Costa nos mostra na sua obra “Anais Pernambucanos (1740-1794, vol. I p. 258-259)” que 
    o gado vacum e a fabricação de queijo já estavam presentes na Capitania Pernambucana em mea- 
    dos do século XVI: Se referindo ao sacerdote jesuíta português Manuel da Nóbrega (1517-1570),  
    chefe da primeira missão jesuítica à América, afirma que em 1551 já havia presença de bois, vacas, 
    ovelhas, cabras e galinhas subentendo que ele poderia ter escrito essa informação em Pernambuco 
    [...] Tratando da fabricação de queijo, foi através do Inglês Robert Southey (1774 - 1843), quando 
     tratando do estado de adiantamento da colônia pernambucana; afirma que já em 1581 se fabricava 
    queijo em Pernambuco; sendo esta citação a primeira citação de fabricação de queijo no Brasil co- 
    nhecida até hoje (Idem 32, 33p.). 

 Ao longo do tempo na Mesorregião Agreste a atividade com laticínios tendeu sempre a ampliar-se, diferente-

mente do que ocorrera com o café e o algodão, o que aliás, intensificou ainda mais a criação de gado, conformando 

a chamada “Bacia Leiteira”. O que se tem atualmente em relação ao queijo coalho especificamente o produzido em 

regiões agrestinas semiáridas, é uma importante colaboração da agricultura familiar, atuando em prol do fortaleci-

mento desta identidade. Mas é um esforço que almeja ser recompensado pela nova oportunidade que haverá com a 

efetivação de uma Identificação Geográfica (IG).  

 Ao que lembram Filho e Silva (2014) a certificação de alimentos de origem animal concede novos horizontes 

para atividades agropecuárias, traduzem-se assim, em oportunidades de ocupação geradoras de renda no âmbito da 

agricultura familiar do semiárido brasileiro, que anseia por melhorias econômicas e sociais. Deste modo, necessita-

se cada vez mais de políticas públicas implementadas em prol da busca e consolidação do reconhecimento local e 

regional de produtos típicos como o coalho, digno de valorização em âmbito nacional.  

 Deste modo, o estudo almeja evidenciar nuances desta história fazendo uma reflexão pautada na “geografia 

dos sabores”, ao explanar sobre o sentido identitário que se pode atribuir ao coalho. Além disto, disponibilizar um 

mapa inédito que localiza espacialmente os municípios componentes da bacia leiteira, hoje identificados como refe-

rência geográfica na produção de queijo. 

Problematização 

 O coalho já considerado patrimônio em escala regional, atrai o interesse de instituições públicas e privadas, 

gestores, produtores; agentes promotores do desenvolvimento. Os quais, ao considerar a importância social e eco-

nômica desta cultura elementar na cozinha nordestina, impulsionam movimentos atentos à qualidade do produto e 

elaboração de normativas relativas à produção, já que este mesmo é alimento identitário (MENEZES, 2011). Atuando 

direta e indiretamente para o fortalecimento desta identidade, vinte e sete municípios agrestinos estão habilitados a 

compor sua Indicação Geográfica - IG. A saber, desde 2010 alimentou-se um dossiê com intenções de reconheci-

mento junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI (PAQUEREAU; MACHADO; CARVALHO, op. cit.). 

 As citadas localidades pertencentem a uma região de entremeio, da Zona da Mata para o Sertão, estão subor-

dinadas ao clima semiárido, compartilham de estruturas ambientais com pontos de concordância encontrando ainda 

na tradição queijeira uma particularidade em comum. Em razão da importância da cultura do queijo numa região 

vulnerável ambientalmente que se justifica uma investigação que esclareça os condicionantes de surgimento e pros-

peridade.  

Metodologia 

 O estudo contou com levantamento bibliográfico e documental, bem como entrevistas não padronizadas, 

possibilitando uma visão mais abrangente sobre o tema e evidenciando particularidades sobre o fenômeno em análi-

se como esclarece Gil (2008). Tais pesquisas recomendam-se, especialmente, para temas pouco explorados onde se 

torna difícil formular de hipóteses precisas, assim exige-se além da revisão de literatura, pesquisas em fontes secun-

dárias e discussão com especialistas. Ademais, o domínio de técnicas de geoprocessamento serão os condicionantes 



 

 

a confecção do mapa de localização da IG consolidada por vinte e sete municípios agrestinos de Pernambuco. 

Resultados  

 A formação da “Bacia Leiteira” significou para a Mesorregião Agreste um verdadeiro avanço, colocando-a nu-

ma posição diferenciada em termos econômicos e culturais no cenário estadual. Como explica Almeida, Salazar e De 

Paiva Júnior (2015): o queijo cru-pasteurizado, seja artesanal-industrializado, conciliando tradição-inovação, gerando 

desconfiança-credibilidade, sendo encarado como perigoso-seguro, constrói pouco a pouco sua significação cultural. 

Considera-se, em concordância com os autores, que a significação comporta dimensões intangíveis, é algo construí-

do paulatinamente por meio das relações socioculturais. Espera-se que com o estabelecimento efetivo da IG do coa-

lho, a atividade significativa como tal, permaneça viva no território e que seus produtores, em especial os agriculto-

res familiares, possam desfrutar dos desdobramentos positivos que este tipo de reconhecimento acarreta cultural e 

economicamente.  
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